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1.ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 
 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελόο πνδειάηνπ ην νπνίν κπνξεί λα 

ππνβνεζείηαη κε βνεζεηηθό ειεθηξνθηλεηήξα κέγηζηεο ζπλερνύο νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

0,25kW (θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο). 

Σν ππό πξνκήζεηα πνδήιαην ζα είλαη θαηλνύξην, γλσζηνύ θαη εύθεκνπ νίθνπ θαη ζα 

πξννξίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο γξακκαηείαο ηνπ Γήκνπ Ι.Π. 

Μεζνινγγίνπ. 

Σα παξαθάησ αλαθεξόκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ειάρηζηα επηζπκεηά (εθηόο 

αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο άξζξν) θαη ζεσξνύληαη σο νπζηώδε θαη 

απαξάβαηα (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). 

Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη θξηηήξην αλάζεζεο 

είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο.  

 
 
 
 
 

Μεζνιόγγη   25/10/2018 
                                                                                                                                      
                                                                                               Θεσξήζεθε  25/10/2018 
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2.ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
 
 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

1. Οπζηώδε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

α. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηύπνο, κέγεζνο 

Πνδήιαην κηαο ζέζεο ην νπνίν θηλείηαη κε ηε κπτθή δύλακε απηνύ πνπ επηβαίλεη θαη κπνξεί 

λα ππνβνεζείηαη κε βνεζεηηθό ειεθηξνθηλεηήξα κέγηζηεο ζπλερνύο νλνκαζηηθήο ηζρύνο 

0,25kW, γλσζηήο θαη αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο. Σν πνδήιαην ζα είλαη θαηλνύξην (όρη 

κεηαρεηξηζκέλν) ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο θαη από ηνπο λεώηεξνπο ηύπνπο πνπ 

θπθινθνξνύλ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά. 

Ο ζρεδηαζκόο ζα είλαη κνληέξλνο, ε δε πνηόηεηα θαηαζθεπήο άξηζηε.  

Σν πνδήιαην ζα πιεξνί όιεο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ λόκηκε θπθινθνξία ηνπ ζε επξσπατθό έδαθνο. 

β. Γηαζηάζεηο θαη βάξε 

Σν κήθνο ηνπ πνδειάηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,20 κέηξα θαη ζα έρεη ηθαλόηεηα λα θέξεη 

κέγηζην βάξνο 150 ρηιηόγξακκα. 

 

γ. Πιαίζην 

Σν πιαίζην λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, θαη λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. 

Απαηηείηαη ηζρπξό ακάμσκα κε θαηάιιειεο εληζρύζεηο, αλζεθηηθό ζηελ ζηξέςε, άθακπην 

θαη επεμεξγαζκέλν θαηάιιεια γηα ηελ αληηζθσξηαθή ηνπ πξνζηαζία 

Σν πνδήιαην ΓΔΝ ζα δηαζέηεη νξηδόληην άμνλα από ην θάζηζκα (ζέια) πξνο ην ηηκόλη γηα 

λα δηεπθνιύλεηαη ε ζπρλή επηβίβαζε-απνβίβαζε ηνπ αλαβάηε. Δπίζεο, ΓΔΝ ζα είλαη 

«ζπαζηνύ» ηύπνπ. 

δ. Ηιεθηξνθηλεηήξαο Μπαηαξία 

Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο άλσζελ ηνπ πεληάι (mid mounted). 

Η ηζρύο ηνπ ζα είλαη 250Watt (αθξηβώο, όρη κηθξόηεξεο νύηε κεγαιύηεξεο ηζρύνο). 



Μπαηαξία απνζπώκελε, επαλαθνξηηδόκελε, ηόλησλ ιηζίνπ ηνπιάρηζηνλ 36V θαη 

ηνπιάρηζηνλ 10Ah γλσζηήο θαη εύθεκεο εηαηξείαο. 

Διάρηζηνο αξηζκόο επαλαθνξηίζεσλ κπαηαξίαο: 600 επαλαθνξηίζεηο. 

ε. ύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 

Σν πνδήιαην ζα δηαζέηεη  θηβώηην ηαρπηήησλ ηνπιάρηζηνλ 5 ζρέζεσλ (όρη ππνρξεσηηθό 

θξηηήξην).  

ζη. ύζηεκα δηεύζπλζεο 

Σν ηηκόλη ζα είλαη ξπζκηδόκελν θαζ' ύςνο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκό 

παξαθνινύζεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα, ηα ρεηξηζηήξηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

πέδεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ έλαλ θαζξέθηε.  

 

δ. ύζηεκα πέδεζεο 

Σν πνδήιαην ζα έρεη ζύζηεκα πέδεζεο νπνηνπδήπνηε ηύπνπ θαη ζηνπο δύν ηξνρνύο (πρ. 

ηερλνινγίαο V-brake). 

 

ε. Σξνρνί - Διαζηηθά 

Σν πνδήιαην ζα θέξεη ηξνρνύο δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 25 ηληζώλ κε ειαζηηθά 

πξνζθάηνπ θαηαζθεπήο, θαηλνύξηα θαη όρη από αλαγόκσζε. 

 

ζ. Φσηηζκόο 

Σν πνδήιαην ζα θέξεη αλαθιαζηήξεο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζην εκπξόο θαη ζην πίζσ 

κέξνο (πξναηξεηηθά ζα θέξεη θαη θώηα). 

 

 
η. Όξγαλα ειέγρνπ 

Σν πνδήιαην ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε όξγαλα θαη δείθηεο παξαθνινύζεζεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ηνπνζεηεκέλα επί ηνπ ηηκνληνύ (πρ. νζόλε πνιιαπιώλ ελδείμεσλ, 

όπσο επίπεδν θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο θηι). 

 
 
ηα. Λνηπόο εμνπιηζκόο 

Σν πνδήιαην ζα δηαζέηεη: 

 Θήθε κεηαθνξάο εγγξάθσλ θαηάιιεινπ κεγέζνπο από ζθιεξό πιαζηηθό, πιήξσο 

αδηάβξνρε. 

 ύζηεκα αζθάιηζεο (θιεηδαξηά νπνηνπδήπνηε ηύπνπ). 

 Λαζπσηήξεο θαη ζηνπο δύν ηξνρνύο. 

 Πξνζηαηεπηηθό αιπζίδαο. 

 

 

2. Σερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κε ηηο 



πξνζθνξέο 

Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζνύλ όια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθύπηνπλ 

από πξνζπέθηνπο, εηθόλεο, ζρεδηαγξάκκαηα θ.ι.π. ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο θαη πνπ 

ζα παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ πιήξνπο θαη ζαθνύο εηθόλαο ησλ ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ νρήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

α. Πεξηγξαθηθό θαηάινγν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο (πρ. πιαηζίνπ)  

β. Σσλ εηδηθώλ γηα θάζε επί κέξνπο ζύζηεκα ζθαξηθεκάησλ, ζρεδίσλ, θσηναληηγξάθσλ, 

εληύπσλ θ.ι.π., πνπ δεηνύληαη ζηηο δηάθνξεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξόληνο. 

δ. Σπρόλ ζρεηηθή βηληενηαηλία ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ ηνπ νρήκαηνο. 

ε. Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ Κώδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο. 

 

Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΗ 

1. Δγγύεζε ιεηηνπξγίαο 

Με ηελ πξνζθνξά ζα δεισζεί ν ρξόλνο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγία (Τπεύζπλε δήισζε). 

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ε εγγύεζε απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από 24 κήλεο. ην 

δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο νη βιάβεο ζα απνθαζίζηαληαη ζην θεληξηθό ή ζε εμνπζηνδνηεκέλα 

ζπλεξγεία κε έμνδα ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο.  

Δπίζεο, ζα δεισζνύλ ζηελ πξνζθνξά ν αξηζκόο ησλ δσξεάλ ζέξβηο, κε πεξηγξαθή ησλ 

εξγαζηώλ, πνπ ζα γίλνπλ ζην δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο θαη ηα ηπρόλ πεξηιακβαλόκελα 

αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα, κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πξνζθνξά. 

ε πεξίπησζε πνπ ηηο παξαπάλσ επηζθεπέο ή ζέξβηο ζα εθηειέζεη άιιν ζπλεξγείν εθηόο 

ηεο εηαηξείαο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, ηόηε απηή ζα ζπλνδεύεηαη κε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί αλάιεςεο ηεο ελ ιόγσ επζύλεο ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά. 

Σν επηζπκεηό είλαη λα εθηεινύληαη από ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία ζε απνθεληξσκέλα 

ζπλεξγεία ή δεπηεξεπόλησο ζην θεληξηθό. 

 

2. Πνηόηεηα εμππεξέηεζεο (ηερληθή βνήζεηα - αληαιιαθηηθά) 

Θα αλαθεξζνύλ ηα θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπλεξγεία θαη απνζήθεο αληαιιαθηηθώλ γηα 

ηελ εθηέιεζε επηζθεπώλ κεηά ηνλ ρξόλν εγγύεζεο θαζώο θαη ε πνηόηεηα θαη ε νξγάλσζε 

ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. ε πεξίπησζε ζπλεξγαδόκελσλ ζπλεξγείσλ απαηηείηαη 

αληίζηνηρε ππεύζπλε δήισζε (Ν. 1599/86). 

Θα δεισζεί εθ κέξνπο ηνπ αληηπξνζώπνπ όηη εγγπάηαη ηελ παξνρή αληαιιαθηηθώλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 5 έηε, εθ κέξνπο δε ηνπ πξνζθέξνληα όηη εγγπάηαη ρξόλν παξάδνζεο ησλ 

δεηνπκέλσλ αληαιιαθηηθώλ κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ (Τπεύζπλε Γήισζε). 

 

3. Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο 

Ωο κέγηζηνο ρξόλνο παξάδνζεο θαζνξίδνληαη νη ηξεηο (3) κήλεο. Δπηζπκεηό είλαη ν ρξόλνο 

παξάδνζεο λα είλαη ην δπλαηόλ κηθξόηεξνο. 



Η νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο - ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή 

κέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα παξάδνζή ηνπο 

ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Ο ηόπνο παξάδνζεο ζα είλαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ I.Π. Μεζνινγγίνπ. 

 

Γ. ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οπζηώδεηο απαηηήζεηο 

Γεληθά όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζεσξνύληαη θαη νπζηώδεηο θαη απαξάβαηνη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ εθηόο εάλ αλαθέξεηαη ξεηά όηη απνηεινύλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο 

ππεξεζίαο. 

 

 

 

Γ. ΓΙΑΦΟΡΑ 

Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεύνπλ ην πνδήιαην είλαη: 

Α. Βηβιίν νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 

Β. Δγρεηξίδην αληαιιαθηηθώλ εηθνλνγξαθεκέλν ζηελ Αγγιηθή. 

Κακηά πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη γεληθά γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξόηεηαο, 

αξθεί ζηα πξνζθνκηδόκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξώλ λα πεξηιακβάλνληαη όια ηα ζηνηρεία 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνύο εηθόλαο ηνπ πξναλαθεξζέληνο 

νρήκαηνο. Με πνηλή απνθιεηζκνύ από ηελ παξαπέξα δηαδηθαζία, ηα ζηνηρεία απηά ζα 

πξνθύπηνπλ από ηα επίζεκα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα δειώζνπλ ππεύζπλα: 

1. Σε ζπκκόξθσζε ή απόθιηζε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο γηα θάζε παξάγξαθν. 

2. Σε δηαζεζηκόηεηα αληαιιαθηηθώλ. 
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 Παλαγησηνπνύινπ Λακπξηλή                                                  Σζέιηνπ Ισάλλα 
 
 
 
 
 



              

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ  
 

ΤΜΒΑΗ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΓΗΛΑΣΟΤ ΜΔ 

ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  1.612,90 (χωρίς ΦΠΑ) 

2.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 31/2018 

 CPV: 34430000-0 

3 .ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 

 

 

 

α/α Δίδνο πξνκήζεηαο Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Πνζόηεηα Σηκή (€) Γαπάλε (€) 

1 
Πνδήιαην κε ππνβνήζεζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νλνκαζηηθήο  
ηζρύνο 0,25kW 

ΣΔΜ 1 1.612,90 1.612,90  

 

πλνιηθή δαπάλε 
 

1.612,90 

 

Φ.Π.Α. 24 % 
 

387,10 

 

ΤΝΟΛΟ (Απαηηνύκελε 
πίζησζε) 

 
2.000,00 € 

 

 

 

 

Μεζνιόγγη   25/10/2018 
                                                                                                                                      
                                                                                               Θεσξήζεθε 
        Η  πληάμαζα                                                                    Η Γ/ληξηα 
                                                                                            Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
                                                                 
       
 Παλαγησηνπνύινπ Λακπξηλή                                                  Σζέιηνπ Ισάλλα 
 
 

 

 

 

 

 

 



              

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗ  
 

ΤΜΒΑΗ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΓΗΛΑΣΟΤ ΜΔ 

ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  1.612,90 (χωρίς ΦΠΑ) 

2.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 31/2018 

 CPV: 34430000-0 

4 . ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1O 
 

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ Πξνκήζεηα «πνδειάηνπ κε ππνβνήζεζε 
ειεθηξνθηλεηήξα γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ  Γήκνπ Ιεξάο Πόιεο 
Μεζνινγγίνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2O 

 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε :  

 

 Σν Ν.3463/06 « Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο», άξζξν 209 παξ. 9.   
 Σν Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξόγξαµµ α Καιιηθξάηεο», άξζξν 58, άξζξν 65 θαη άξζξν 72 παξ. δ θαη 
ε.   

 Σν Ν.3861/2010 Φ.Δ.Κ. 112Α/13-7-2010 : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ ,δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.   

 Σν Ν.4013/11 (Φ.Δ.Κ. 204 Α/15-9-2011): ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ & Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.    

  Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 194/Α/2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπ δηαηάθηεο» 

  Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. Α 14708/2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν : Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
 
 Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο  θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ζε Δπξώ ζύκθσλα κε 
ηελ ζε ηζρύ λνκνζεζία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 4O: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 
 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη . (Ν.4281 άξζξν 72 - Φ.Δ.Κ.160 
Α΄8-8-14) 
 
 



ΑΡΘΡΟ 5O: Σηκέο πξνζθνξώλ 
 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά λα 
πξνκεζεύζεη ηα είδε ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο, ζα απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
ζρεηηθήο ζύκβαζεο. πλεπώο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξακέλεη ζηαζεξή γηα όζν ζα είλαη ζε ηζρύ ε 
ζύκβαζε γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο 
ηειεπηαίαο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζύκθσλα κε όηη πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξνύζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο από ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο.  
εκεηώλεηαη εδώ όηη ζε θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή ζα δηαηίζεηαη έληππν πξνζθνξάο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6O: ύκβαζε 
 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, µεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο ζύµθσλα µ ε ην Νόµν, 
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
πξόζθιεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 105. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ην άξζξν 182 γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο :  Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

 
Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκα 
ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ 
απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ 
πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, β) ζε πεξίπησζε δεκόζηαο ζύκβαζεο 
πξνκεζεηώλ, εθόζνλ δε θόξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ 
επηζθεύαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν παξάηαζεο πνπ 
ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, γ) ζηελ πεξίπησζε δεκόζηαο 
ζύκβαζεο ππεξεζηώλ: αα) αλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε 
ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 8ν : Σξόπνο πιεξσµήο 
 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο ηνπ πνδειάηνπ  ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ 
εθάζηνηε ηηκνινγίνπ, αθνύ ππνγξαθνύλ ηα ζρεηηθά Πξσηόθνιια Παξαιαβήο από ηελ 
αξκόδηα Δπηηξνπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
 
Όιεο νη δαπάλεο, θόξνη (εθηόο ηνπ ΦΠΑ πνπ βαξύλεη ην Γήκν), ηέιε, βαξύλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή ζην ζύλνιό ηνπο θαη ζα πεξηιεθζνύλ ζηελ πξνζθεξόκελε από ηνλ 
πξνκεζεπηή ηηκή θαη θακηά ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνθύςεη ή ελδερνκέλε 
απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα επί πιένλ θαηαβνιή απνδεκηώζεσο ζ’ απηόλ γηα ηηο 
παξαπάλσ δαπάλεο Ο αλάδνρνο ζα βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο ζύκθσλα κε 
ηνλ Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ν : Παξαιαβή – Παξάδνζε 
 
Η παξαιαβή ηνπ είδνπο  ζα γίλεη από ηελ Αξκόδηα Δπηηξνπή παξαιαβήο.   
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο νξίδεηαη γηα ζαξάληα (40) εκέξεο κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  
Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζε  ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.  
 



 
ΑΡΘΡΟ 11O: Έιεγρνο ηνπ  πξνο πξνκήζεηα είδνπο 

 
Ο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή παξαιαβήο. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα 
απόξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όπνησλ αλσκαιηώλ. Δάλ ν 
αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληόο ηεο από ηεο ίδηαο 
νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνύησλ ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξόζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη 
ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν.  
Δθ’ όζνλ ην πξνο  πξνκήζεηα είδνπο  δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο αληίζηνηρεο 
ζύκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηώκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα απνθαηαζηήζεη 
ή βειηηώζεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
Η έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδώλ επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
 

 

 Μεζνιόγγη  25/10/2018 
 

                                                                                          Θεσξήζεθε 25/10/2018 
        Η  πληάμαζα                                   Η Γ/ληξηα 
                                                                                                 Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
                                                                                                   
       
 
  Παλαγησηνπνύινπ Λακπξηλή                                                           Σζέιηνπ Ισάλλα 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 .ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

                           
        ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΓΗΛΑΣΟΤ ΜΔ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 
 

α/α Δίδνο πξνκήζεηαο Μνλάδα 
κέηξεζεο 

Πνζόηεηα Πξνζθεξόκελε ηηκή (€) 

1 
Πνδήιαην κε ππνβνήζεζε 
ειεθηξνθηλεηήξα νλνκαζηηθήο  
ηζρύνο 0,25kW 

ΣΔΜ 1  

 πλνιηθή δαπάλε  

 
Φ.Π.Α. 24 % 

 

 
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ  

 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

…………………………………………………………………………………… 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ  ………./……../2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

:……………………………………………………………. 

 

Γ/ΝΗ……………………………………………………………………………………………

… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………………. 

 

                                                                                 ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΓΑ 

 


