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H παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Θα βαρύνει τον κωδικό αριθμ
οικονομικού έτους 2022. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις των: 

 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 ν. 4270/2014 (Α' 143)
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

 ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπές ρυθμίσεις
άρθρου 1,   

 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλ
στις εμπορικές συναλλαγές», 

 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

 ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

την προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου

αριθμό 30.7132.009 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλ
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

ενός ημιφορτηγού για 

.000,00€ 

για τις ανάγκες του Δήμου. 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
ποποίηση Διατάξεων του 

και ειδικότερα τις διατάξεις του 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
ικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

ικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  





Σελίδα 2 από 12 

 ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 
σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» 

 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια
μικτού φορτίου έως 3.5 τόνων τύπου 
εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 
αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται 
στην παρούσα συγγραφή. 

Το όχημα θα πρέπει να πληρο
κυκλοφορίας στη χώρα μας. 

Το προσφερόμενο όχημα μπορεί να είναι
παραγωγή του εργοστασίου παραγωγής τους, προδιαγραφών για τη χώρα μας, γνωστής και 
αναγνωρισμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, μοντέλο
οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται επισήμως στη χώρα μας.

Η προδιαγραφή που ακολουθεί είναι επί ποινής αποκλεισμού η ελάχιστη που θα πρέπει να 
πληροί το προσφερόμενο όχημα

Είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων να καταθέσουν όσα επιπλέον στοιχεία, εκτός των 
περιγραφόμενων τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά, θεωρούν απαραίτητα, έτσι ώστε η 
επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πλήρη εικόνα επί τ

Στην περίπτωση που σε προσφορές, προσπέκτους και καταλόγους που τυχόν κατατεθούν, 
αναφέρονται διαφορετικές μονάδες μέτρησης ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές 
προδιαγραφές, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος να κάνει το συσχετισμό με 
τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή π
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια ενός ημιφορτηγού (κατηγορίας ελαφρών φορτηγών 
μικτού φορτίου έως 3.5 τόνων τύπου pick-up σύμφωνα με το ΣΕΑΑ) από το ελεύθερο 
εμπόριο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 
αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της υπηρεσίας. 

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται 

πληροί όλες τις εν ισχύ διατάξεις για την έκδοση άδειας 
 

ο προσφερόμενο όχημα μπορεί να είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο
παραγωγή του εργοστασίου παραγωγής τους, προδιαγραφών για τη χώρα μας, γνωστής και 

ρισμένης αυτοκινητοβιομηχανίας, μοντέλο το οποίο βρίσκεται στην παραγωγή
οποία θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται επισήμως στη χώρα μας. 

Η προδιαγραφή που ακολουθεί είναι επί ποινής αποκλεισμού η ελάχιστη που θα πρέπει να 
όχημα. 

στην κρίση των διαγωνιζομένων να καταθέσουν όσα επιπλέον στοιχεία, εκτός των 
περιγραφόμενων τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά, θεωρούν απαραίτητα, έτσι ώστε η 
επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πλήρη εικόνα επί του προσφερόμεν

ε προσφορές, προσπέκτους και καταλόγους που τυχόν κατατεθούν, 
αναφέρονται διαφορετικές μονάδες μέτρησης ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές 
προδιαγραφές, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος να κάνει το συσχετισμό με 
τα προβλεπόμενα στην προδιαγραφή που ακολουθεί. 

Σελίδα 3 από 12 

Προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις 

.000,00€ 

(κατηγορίας ελαφρών φορτηγών 
σύμφωνα με το ΣΕΑΑ) από το ελεύθερο 

παρακάτω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι 

Tα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που περιγράφονται 

όλες τις εν ισχύ διατάξεις για την έκδοση άδειας 

ο ή μεταχειρισμένο, προϊόν σειράς σε 
παραγωγή του εργοστασίου παραγωγής τους, προδιαγραφών για τη χώρα μας, γνωστής και 

το οποίο βρίσκεται στην παραγωγή, η 

Η προδιαγραφή που ακολουθεί είναι επί ποινής αποκλεισμού η ελάχιστη που θα πρέπει να 

στην κρίση των διαγωνιζομένων να καταθέσουν όσα επιπλέον στοιχεία, εκτός των 
περιγραφόμενων τα οποία ζητούνται υποχρεωτικά, θεωρούν απαραίτητα, έτσι ώστε η 

προσφερόμενου οχήματος. 

ε προσφορές, προσπέκτους και καταλόγους που τυχόν κατατεθούν, 
αναφέρονται διαφορετικές μονάδες μέτρησης ή γίνεται αναφορά σε διαφορετικές 
προδιαγραφές, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος να κάνει το συσχετισμό με 





Σελίδα 4 από 12 

APΘPO 2ο Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος. 

Α.Κινητήρας – μετάδοση – αμάξωμα 

Το υπό προμήθεια όχημα μπορεί να είναι μεταχειρισμένο. 

Η ηλικία του οχήματος δεν θα είναι μεγαλύτερη των 5 ετών με ημερομηνία έκδοσης της 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας του όχι παλαιότερη του 2017, το όχημα δεν θα πρέπει να έχει 
διανύσει περισσότερα από 60.000 χιλιόμετρα. 

Ο κινητήρας του προσφερόμενου οχήματος θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το πετρέλαιο 
κίνησης, με ονομαστική χωρητικότητα όχι μεγαλύτερη των 1300 κυβικών εκατοστών.  

Θα πληροί τις τρέχουσες προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις 
εκπομπές καυσαερίων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στη χώρα (EURO VΙ) καθώς και τη 
στάθμη θορύβου.  

Η αποδιδόμενη μέγιστη ισχύς του κινητήρα αναφοράς είναι τουλάχιστον 65kw, θα 
αναφέρονται οι στροφές ανά λεπτό που αυτή αποδίδεται. 

Η αποδιδόμενη μέγιστη ροπή του κινητήρα αναφοράς είναι τουλάχιστον 190 Nm σταθερή 
τουλάχιστον για εύρος 150 σ.α.λ. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρόσθιους τροχούς του οχήματος μέσω ενός μηχανικού 
συγχρονισμένου κιβωτίου ταχυτήτων 5 σχέσεων εμπροσθοπορείας και 1 οπισθοπορείας. 

Ωφέλιμο φορτίο οχήματος τουλάχιστον 800 κιλά συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. 

Επιφάνεια φόρτωσης εμβαδού τουλάχιστον 4 τ.μ. 

Μέγιστο μήκος οχήματος έως 5,0 μέτρα. 

Μήκος καρότσας τουλάχιστον 2200 χιλ. στο πάτωμα. 

Η καρότσα του προσφερόμενου οχήματος θα φέρει ανακλινόμενα πλαϊνά και στις τρείς 
πλευρές. 

 

Β. Σύστημα πέδησης – Σύστημα ανάρτησης. 

Σύστημα πέδησης υποχρεωτικά με δισκόφρενα στον εμπρόσθιο άξονα. 

Σύστημα ανεξάρτητης ανάρτησης και στους τέσσερεις τροχούς. 

 

Γ.Συστήματα ασφαλείας – υποβοήθησης οδήγησης - εξοπλισμός. 

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με:  

 Τρίγωνο προειδοποίησης ακινητοποιημένου οχήματος όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.. 

 Φαρμακείο όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ. 

 Πυροσβεστήρα όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ. 

 Κλιματισμό καμπίνας (A/C) με φίλτρο γύρης. 

 Ηλεκτρικά παράθυρα. 

 Ηλεκτρικές κλειδαριές.  
 Μετωπικούς και πλευρικούς αερόσακους τουλάχιστον. 

 Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων. 





Σελίδα 5 από 12 

 Ραδιόφωνο 

 Σύστημα αποτροπής μπλοκαρίσματων των τροχών στο φρενάρισμα (ABS). 
 Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας. 
 Υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης. 

 Χρώμα λευκό, Θα φέρει περιμετρικά στο ύψος των παραθύρων κίτρινη λωρίδα, στις 
εμπρόσθιες θύρες το λογότυπο του Δήμου σε μακέτα που θα δοθεί από την υπηρεσία 
καθώς και την πινακίδα του προγράμματος χρηματοδότησης της προμήθειας. 

 

Δ.Κατανάλωση – εκπομπές καυσαερίων. 

Θα δίδεται η ονομαστική κατανάλωση σε κύκλο πόλης, εκτός πόλης και συνολικά μικτή 
καθώς και οι οι εκπομπές καυσαερίων σε γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο.σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

Ως κατανάλωση αναφοράς θεωρείται η ακόλουθη: 

Κατανάλωση καυσίμου κινητήρα αναφοράς (συνδυασμένος κύκλος) έως 6,50 λίτρα/100χλμ 
(NEDC/WLTP). 

Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα αναφοράς έως 150 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο 
(συνδυασμένος κύκλος (NEDC/WLTP). 

 

Ε.Έγκριση τύπου. 

Το όχημα θα έχει έγκριση τύπου για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας στη χώρα. 

 

ΣΤ.Έντυπα. 

Tο όχημα θα παραδοθεί με Bιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Eλληνική. 

Το όχημα θα συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων για την έκδοση αδείας 
κυκλοφορίας στη χώρα μας. 

 

Άρθρο 3.Συντήρηση του οχήματος. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 
στις οποίες θα αναφέρεται το επίσημο δίκτυο τεχνικής υποστίριξης του προσφερόμενου 
οχήματος στη χώρα μας. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή του οχήματος 
πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του οχήματος λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών 
λειτουργίας του. 

 

Άρθρο 4.Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Στην τεχνική προσφορά θα δίδεται η προσφερόμενη εργοστασιακή εγγύηση καλής 
λειτουργίας του προσφερόμενου οχήματος, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα 
έτος. 
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Άρθρο 5.Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης των οχημάτων σε λειτουργία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 
τριάντα (30) ημέρες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου Καρπενησίου. 

 

Άρθρο 6.Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται φυλλάδιο ή τεχνικό εγχειρίδιο του οχήματος από 
το οποία θα προκύπτουν οι συνολικές και επιμέρους διαστάσεις, τα βάρη, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο βοηθά στην αξιολόγηση του. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2022   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α/α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρ. Μελέτης: 97/2022 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1 ημιφορτηγό 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2022 
 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέμα:  Προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις 
ανάγκες του Δήμου. 

Προϋπολογισμός: 24.000,00

Χρήση: 2022 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχιο) 

τιμή μονάδας 
ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 
ΣΥΝΟΛΑ

1 19.354,84 19.354,84

 
συνολα: 19.354,84

 

 

 

 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α/α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις 

.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ ΦΠΑ 24% 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

19.354,84 4.645,16 24.000,00 
19.354,84 4.645,16 24.000,00 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
α/α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρ. Μελέτης: 97/2022 

 

 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο 

H παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις των: 

 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014

 ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

 ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
π.δ. 318/1992 (Α 1́61) και λοιπές ρυθμίσεις
άρθρου 1,   

 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.
στις εμπορικές συναλλαγές», 

 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικο

 ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

 ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική αν
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέμα:  Προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις 
ανάγκες του Δήμου. 

Προϋπολογισμός: 24.000,00

Χρήση: 2022 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου.

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική αν
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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Προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις 

.000,00€ 

για τις ανάγκες του Δήμου. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 

ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Τροποποίηση Διατάξεων του 

και ειδικότερα τις διατάξεις του 

παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 π.δ. 80/2016 (Α 1́45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) «Καθορισμός δικαιούχων 
χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις 
σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.» 

 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 30.7132.009 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του 
οικονομικού έτους 2022. 

 

Άρθρο 4ο  Τρόπος εκτέλεσης  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη δημοπρασίας. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην περίπτωση που ζητηθεί εντός 48 ωρών από το αίτημα της 
επιτροπής να προσκομίσουν προς έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή το προσφερόμενο όχημα 
(στην περιπτωση που αυτό είναι μεταχειρισμένο) στην έδρα του Δήμου επί ποινής 
αποκλεισμού, αυτ΄πο θα επιβεβαιώνεται με υπεύθυνση δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
συμμετέχοντος. 
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Άρθρο 5ο  Συμβατικά Στοιχεία Τευχών 

Ως συμβατικά στοιχεία - τεύχη, μαζί με όλα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται σε αυτά ή τα 
συμπληρώνουν και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τυχόν σύμβασης που θα 
καταρτιστεί με τη σειρά που αναφέρονται είναι τα εξής: 

1. η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

2. η  Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.  

3. η διακήρυξη δημοπρασίας 

4. η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 

Άρθρο 6ο  Ανακήρυξη αναδόχου. 

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος για τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σχετική διακήρυξη δημοπρασίας. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Παραλαβή. 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του 
άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 
του άρθρου 22 του Ν. 4441/16. 
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Άρθρο 10.Πίνακας βαθμολόγησης προσφοράς 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

αναφορά 
μέγιστο 

20% 
αναφορά μέγιστο μ.μ. 

1 ιπποδύναμη κινητήρα 10 12 65 75 kw 

2 ροπή στρέψης κινητήρα 10 12 190 210 Nm 

  
εύρος απόδοσης μέγιστης 
ροπήσ στρέψης 

10 12 150 250 σαλ 

3 κατανάλωση μικτή 10 12 6,5 5 
λίτρα/100 

χλμ. 

4 εκπομπές καυσαερίων CO2 10 12 150 130 
γρ/100 
χλμ CO2 

5 έτος κατασκευής 10 12 2017 2021   

6 διανυθέντα χιλιόμετρα 10 12 60000 30000 χλμ 

  ωφέλιμο φορτίο 10 12 800 1000 κιλά 

  επιφάνεια χώρου φόρτωσης 10 12 4 5 τ.μ. 

9 εγγύηση καλής 
λειτουργίας εμπόρου 

10 12 1 2 έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 100 120       

 

  





Σελίδα 12 από 12 

Άρθρο 11ο  CPV 

34131000-4 Ημιφορτηγά 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2022   
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α/α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 




