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ΕΡΓO 

Προμήθεια ενός φορτηγού  
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                                                   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό 
τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά η οποία παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της 
συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της βάση κριτηρίων 
προϋπολογισμού δαπάνης είναι 60.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια 
ενός φορτηγού αυτοκινήτου ολικού μικτού φορτίου 6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, 
εφοδιασμένο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα  και εξάρτημα ανυψώσεως βαρών 
[υδραυλικό γερανό] ανυψωτικής ικανότητος 4,5 tn (κατ' ελάχιστον). 
 
Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα 
Προκήρυξη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς. 
 
 
AΡΘΡΟ  1ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης 
Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 
15/11/2017 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 
Α Τις διατάξεις : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 
Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
Β. Τις αποφάσεις : 
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1. Την αριθ. 34/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με την 
οποία εγκρίνεται το ποσό των 50.000,00 €  για την αγορά φορτηγού αυτοκινήτου. 

2. Την με αριθμ. 14/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
για την επικαιροποίηση της 34/2016 του Δ.Σ.  για την προμήθεια Φορτηγού για τις 
ανάγκες της Εταιρίας, λόγω αλλαγής του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών. 

3. Το με αριθμό 695/27-04-17 έγγραφο της εταιρείας απευθυνόμενο στην υπηρεσία 
καθαριότητας και ανακύκλωσης για την διάθεση μηχανολόγου – μηχανικού για την 
συμμετοχή του στην επιτροπή διαγωνισμού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 

4. Το με αριθμ. Πρωτ.89556/28-07-17 έγγραφο της υπηρεσίας καθαριότητας για τον 
ορισμό Μηχανολόγου – Μηχανικού για την συμμετοχή του στην επιτροπή 
διαγωνισμού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Πληροφορίες 
Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Αναγνώστου Ιωάννη) τις εργάσιμες ημέρες 
9:00 με 1:00. 
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν 
από την καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 
 
Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας www.depanal.gr  όπως και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr , καθώς 
επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του φορέα κατά τις εργάσιμες ήμερες και 
ώρες. 
 
Ακόμα περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό 
επιμελητήριο Ηρακλείου . 
 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο – Δεκτοί στο διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το 
Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο 
διαγωνισμός. 
 
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. 
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισμοί. 
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ  5ο – Προϋπολογισμός προμήθειας 
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με 
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
[€60.000,00] χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  6ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται 
φορτηγά αυτοκίνητα με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 6,5 τόνων μικτού φορτίου και θα 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ποσού 
€1.200,00. 

 
2. Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής, η ημερομηνία υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων 
θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής 
, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 Δεν έχουν συμμετάσχει: 

α) σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) σε απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 
(Α' 48), 

δ) σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 



 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

στ) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 
 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο επιμελητήριο και μπορούν να προσκομίσουν 
Πιστοποιητικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή 
τους και το ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό 
προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

 
 
3.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί 
στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε 
να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση 
αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο 
διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή 
ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής . 

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη 
δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει εντός 10 ημερών από έγγραφη 



 

ειδοποίηση του από την αρμόδια Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα 
παρακάτω έγγραφα και πιστοποιητικά : 
Α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου υποχρέωση έχουν : 

α1. Τα φυσικά πρόσωπα. 
α2. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και τους διαχειριστές, 
α3. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Β) Φορολογική Ενημερότητα. 
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα για τους ίδιους και τους εργαζόμενους κάθε 

επιχείρησης. 
Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή 

τους και το ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό 
προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 
Οι Συνεταιρισμοί που υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι 
λειτουργούν νόμιμα την ημέρα υποβολής της προσφοράς . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
1.1. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, το 

άρθρο 117 του Ν.4412/2016.  
1.2. Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η αποδοχή 

άλλων εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή. 
 
Προσφορές 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
α) η λέξη Προσφορά, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της σύμβασης Προμήθεια φορτηγού  αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα 6,5 τόνων μικτού φορτίου και εξάρτημα ανυψώσεως βαρών 
(γερανό), 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 
ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : 
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά η 
εγγυητική συμμετοχής , υπεύθυνες δηλώσεις . 
 



 

Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστά 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών στο 
οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές για το προσφερόμενο 
όχημα και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις). 
 
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο 
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο 
Προϋπολογισμού Προσφοράς. 
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω 
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία 
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της προκήρυξης 
προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της προκήρυξης. 
 
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισμού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της. 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξης. 
 
 
 



 

ΑΡΘΡΟ 10ο – Εναλλακτικές προσφορές 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
1. Ένσταση κατά πράξης της Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 

Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

4. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο είναι η τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., η οποία θα εξετάσει και 
θα γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί των 
ενστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους 
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – Προσφερόμενη τιμή 
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 
και θα αφορά το φορτηγό  αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και εξάρτημα 
ανυψώσεως βαρών (γερανό) παραδοτέο στην έδρα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. χωρίς καμία 
άλλη επιβάρυνσή [ταξινόμηση, κτλ.]. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 
 
Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 12:00 μ.μ., η 
Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των 
προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση αυτών. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμές. 



 

 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
1.1 Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / 

συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. Αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος της προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται, από την επιτροπή 
όλα τα δικαιολογητικά. 

1.2 Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και υπογράφονται 
όλα τα τεύχη της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 

1.3 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 
και σφραγίζεται από την επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους 
ενδιαφερόμενους με έγγραφο της. 

 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο – Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών συντελεστές βαρύτητας – 
βασική βαθμολογία 

Για την αξιολόγηση των προφορών η γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει 
και θα βαθμολογήσει την τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου βάση των 
παρακάτω κριτηρίων : 
 
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 50%) 

1 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές  40 

2 Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, σύστημα πεδήσεως, αναρτήσεις, 
σύστημα διεύθυνσης,  κ.λ.π.) 

60 

 Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας  100 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας μηχανήματος και ανταλλακτικών   40 

2 Ανταλλακτικά – SERVICE – συντήρηση , Τεχνική υποστήριξη του 
προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό , τρόπος 
αντιμετώπισης της συντήρησης και επισκευών , χρόνος παράδοσης 
ανταλλακτικών , ποσοστό έκπτωσης στις τιμές ανταλλακτικών κ.λ.π.) 

50 

3 Χρόνος και τόπος παράδοσης  10 

 Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας  100 
 



 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 20%) 

1 Αξιοπιστία – Φήμη του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου . 
Θα ληφθεί υπόψη η ‘’ διαγωγή ‘’ του μηχανήματος , η συνεργασία 
του προμηθευτή στην Ελληνική αγορά , η οργάνωση , η εμπειρία , ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός του διαγωνιζόμενου κ.λ.π.   

40 

2 Οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας 
της και το κύρος της. 

30 

3 Πωλήσεις παρόμοιων μηχανημάτων (στην Ελλάδα και περιληπτικά 
διεθνώς) 

30 

 Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας  100 

 
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων, καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της 
Προκήρυξης. Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών της Διακήρυξης. 
 
Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο : 
                                  

Τιμή προσφοράς Χ   Γενικός βαθμός       

                                            100 

 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 0,50 Χ (βαθμολογία ομάδας Α΄) συν 
                                               0,30 Χ (βαθμολογία ομάδας Β΄) συν 
                                               0,20 Χ (βαθμολογία ομάδας Γ΄) 
 
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 
διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην 
κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί 
αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα (εξέταση 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
Η κατακύρωση γίνετε σε αυτόν με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της 
συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη Συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς (Τιμή προσφοράς/ΣΒ). 
 
Την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει η Επιτροπή γίνετε το άνοιγμα των οικονομικών 

προφορών. Προσφορά που είναι αόριστη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών γίνετε δημόσια παρουσία ή μη των 
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 



 

Μετά το άνοιγμα συντάσσετε πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφετε 
από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 
 
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσετε αυτός που η προσφορά του παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της Οικονομικής Προσφοράς προς την Συνολική Βαθμολογία 
Προσφοράς. 
 
Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο 
άρθρο 7 της παρούσας προκήρυξης σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης. 
 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, ώρα και τόπο 
αποσφράγισης του φακέλου. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς 
προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η 
Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ανοικτή 
συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και 
καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό. 
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος : 
α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τότε 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της ΔΕΠΑΝΑΛ 
Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 



 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους, είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης. 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο – Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Η ορισθείσα γνωμοδοτική επιτροπή των προσφορών γνωμοδοτεί και στέλνει όλα τα 
έγγραφα της σύμβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτή σαν 
αποφαινόμενο όργανο αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 
 

1. Κατακύρωση της προμήθειας φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 
κιβωτάμαξα 6,5 τόνων μικτού φορτίου και εξάρτημα ανυψώσεως βαρών 
(γερανό), ή 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 
Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 
προσφέροντες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης 
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο – Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα Προκήρυξη, Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, Ο 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση 
της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο – Εγγυήσεις 



 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) ποσού 1.200 
ευρώ η οποία θα έχει ισχύ 120 ημέρες τουλάχιστον. 
 
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες 
: α/α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και 
β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής 
δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και  
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο 
προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής 
αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των 
όρων της σύμβασης. 
 
Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομε να, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
δικαιούχο. 
 



 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που 
έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. τον 
αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) , δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. 
και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 
όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο – Χρόνος παράδοσης φορτηγού 
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης του φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 
κιβωτάμαξα 6,5 τόνων μικτού φορτίου και εξάρτημα ανυψώσεως βαρών 
(γερανό), ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΗΔΗΣ. 
 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. σε χώρο που θα υποδειχθεί 
από αυτήν (την υπηρεσία). 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το φορτηγό μέσα στα χρονικά όρια και 

με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του 
φορτηγού μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα 
του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, 

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την 

υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να 
παραδοθεί το φορτηγό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 



 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για 
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

7. Μετά την προσκόμιση του φορτηγού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, 
του φορτηγού. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο – Εκπρόθεσμη παράδοση γερανοφόρου φορτηγού 
1. Αν το φορτηγό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μετά τη λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209/του ν 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας. 

2. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση 
παράδοση ή αντικατάσταση του γερανοφόρου φορτηγού, με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – 
παράδοσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο – Παραλαβή προμήθειας 
1. Η παραλαβή του φορτηγού γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του φορτηγού διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους : 

 Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή. 
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την 

επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 
διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 
διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί : 
α) να παραλάβει το γερανοφόρο φορτηγό. 
β) να παραλάβει το γερανοφόρο φορτηγό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το φορτηγό. 

 
αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. 
 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το φορτηγό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της 
σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό 
είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις του φορτηγού δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα 



 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του 
φορτηγού , με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του φορτηγού επηρεάζουν την καταλληλόλητά του 
και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το φορτηγό υλικό 
μπορεί να απορριφθεί. 

5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου του άρθρου 221του ν. 
4412/2016 μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση του 
απορριφθεί το φορτηγό στο σύνολο του η μερικός, με βάση του ελέγχους που 
διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα 
ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους 
τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. 

 Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα 
είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή 
εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση 
μέσω του δημοσίου ταμείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες 
ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπεται για 
επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 
προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση του Φορτηγού. Ο 
προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται 
από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε 
αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να 
γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής. 

 Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για 
τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν 
μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 

9. Το υπό προμήθεια φορτηγό μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 
μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

 



 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο – Χρόνος παραλαβής υλικών 
1. Η παραλαβή του φορτηγού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
2. Αν η παραλαβή του φορτηγού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία που παραλαμβάνει το φορτηγό αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 
του φορτηγού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
η πληρωμή του προμηθευτή. 

3. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι 
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία 
δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 23ο – Απόρριψη του Φορτηγού & Αντικατάσταση του 
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του φορτηγού, με απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή του με άλλο, που να είναι σύμφωνο με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν 
αντικαταστήσει το φορτηγό που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Η επιστροφή του φορτηγού που απορρίφθηκε γίνεται μετά την προσκόμιση άλλου 
και αφού αυτό παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει το φορτηγό που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέου. 
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που 
υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, 
με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε 
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε το φορτηγό , ο 
φορέας μπορεί να προβεί στην εκποίηση του , κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 



 

3. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του φορτηγού που 
απορρίφθηκε πριν από την αντικατάστασή τους. 

 
 
Άρθρο 24ο – Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή 

του αναδόχου 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του 
Φορτηγού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση 

αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του N.4412/2016. 

Β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.. 
Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο – Δημοσίευση 
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ακόμα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο 
ανακοινώσεων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. & του Δήμου Ηρακλείου, και στη ιστοσελίδα της 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. www.depanal.gr  & του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr μαζί με 
όλα τα έγγραφα της Δημόσιας σύμβαση. Αντίγραφο της προκήρυξης και των 
λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού της Σύμβασης όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να τα παραλαμβάνουν λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ 
Α.Ε. www.depanal.gr  & του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 
 

Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο προμηθειών τηλ. 2810 390177. 
Περιληπτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια και πριν από τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα σταλεί στο Επιμελητήριο για να ενημερωθούν τα 
μέλη του που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό». 
 
 
                                                                                 Ηράκλειο ................ 2017  
 
                                                                                 Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
                                                                             
                                                                                       Ιωάννης Ξυλούρης 
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ΕΡΓO 

Προμήθεια ενός φορτηγού  

αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα και εξάρτημα 

ανυψώσεως βαρών (γερανό) 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   
 
ΑΡΘΡΟ  1ο – Αντικείμενο προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα φορτηγό αυτοκίνητο ολικού μικτού φορτίου 
6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, εφοδιασμένο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και 
εξάρτημα ανυψώσεως βαρών (γερανό) ανυψωτικής ικανότητος 4,5 tm (κατ' 
ελάχιστον). 
 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο – Ισχύουσες διατάξεις 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 
διατάξεις : 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 
Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο – Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση 
και η εκτέλεση της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ τους τα παρακάτω : 
1. Το Συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
6. Η Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση 

την μελέτη της Προμήθειας. 
 
Το Πρόγραμμα διεκπεραίωσης της προμήθειας, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 

mailto:info@depanal.gr


 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4o – Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο 
προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής 
αξίας (των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των 
όρων της σύμβασης. 
Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης επιστρέφετε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά 
τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσό που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλέπομε να, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
δικαιούχο. 
 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία : α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που 
έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από την υπηρεσία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. τον 
αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) , δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. 
και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 
όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 
της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) (μόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας – Ποινικές ρήτρες 



 

Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ορίζεται σε εξήντα (60) 
ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησή της στο 
ΚΗΜΗΔΗΣ. 
1. Αν το φορτηγό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 209/του ν4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το 
πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Έκπτωση του Αναδόχου 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
το φορτηγό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Πλημμελής κατασκευή 
Α) Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το φορτηγό με παρατηρήσεις, αναφέρει 

στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους 
της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το 
υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από 
την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι 
οι παρεκκλίσεις του φορτηγού δεν επηρεάζουν την καταλληλόλητά του και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή του φορτηγού , με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του φορτηγού 
επηρεάζουν την ακαταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το φορτηγό υλικό μπορεί να απορριφθεί. 

Β) Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 11β του άρθρου 221 
μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση του απορριφθεί το 
φορτηγό στο σύνολο του η μερικώς, με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται 
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. 
Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους 
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
παραπάνω παραγράφους. 



 

 Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, 
υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της 
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα 
είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή 
ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση 
μέσω του δημοσίου ταμείου. 

Γ. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
προμηθευτές. 

Δ. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται 
για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται 
προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το 
Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 
5. 

Ε. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια 
επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση του 
Φορτηγού . Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η 
παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να 
υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση 
εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής 
παραλαβής. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο 
προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής. 

Στ. Το υπό προμήθεια φορτηγό μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο 
μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνετε με όλους τους φόρους και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εξόφλησης της σύμβασης εκτός του Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10o – Τρόπος Πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας του οχήματος θα γίνει μετά την διενέργεια της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής, με την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο). Οι λοιπές 
λεπτομέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11o – Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση 



 

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος ο προμηθευτής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, 
θα πρέπει να στείλει εξειδικευμένο συνεργείο στον τόπο λειτουργίας του οχήματος, για 
την άμεση επισκευή όπου αυτό είναι δυνατό, ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της 
βλάβης και τη μεταφορά του οχήματος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου 
συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12o – Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 
1. Η παραλαβή του φορτηγού γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11β του 
άρθρου 221. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του φορτηγού διενεργείται ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η 
σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή 
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους : Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη 
από τον προμηθευτή. 
3. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία , συντάσσεται από την 
επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη 
διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας 
η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί : 
α) να παραλάβει το γερανοφόρο φορτηγό. 
β) να παραλάβει το γερανοφόρο φορτηγό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το γερανοφόρο φορτηγό. 
 
αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. 
 
Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερόμενου οχήματος 
παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών 
ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. 
 
Η παραλαβή του φορτηγού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
 
3. Αν η παραλαβή του φορτηγού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη 
σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει το φορτηγό αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
φορτηγού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή του προμηθευτή. 
 
4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι 
από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 



 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής 
αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο 
(2) έτη (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή τότε αυτή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο – Πλημμελής κατασκευή 
Εάν το προσφερόμενο όχημα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 
ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο – Ανταλλακτικά 
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει, με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, τον 
χρόνο που δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που 
προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της συντήρησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο – Παράδοση 
Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ 
Α.Ε. άθικτο και χωρίς ζημιές. 
 
 
 
                                                                                 Ηράκλειο ................ 2017  
 
                                                                                 Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
 
                                                                             
                                                                                       Ιωάννης Ξυλούρης 
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                                       ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ  1ο  
Η ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ενός φορτηγού 
αυτοκινήτου ολικού μικτού φορτίου 6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, εφοδιασμένο με 
ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και εξάρτημα ανυψώσεως βαρών (γερανό) 
ανυψωτικής ικανότητος 4,5 tm (κατ' ελάχιστον). 
 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο – Ισχύουσες διατάξεις 
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 
διατάξεις : 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 
Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο  
Η προσφορά θα περιέχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι διατίθενται τα 
απαιτούμενα για τη συντήρηση ανταλλακτικά της προμήθειας για τουλάχιστον 10 έτη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  4ο  
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα 
και περιγραφές στην Ελληνική. 
 
Στην τεχνική περιγραφή των προσφορών θα δοθούν απαραίτητα και με ποινή 
αποκλεισμού της προσφοράς τα κατωτέρω τεχνικά στοιχεία τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν από προσπέκτους ή λοιπά έντυπα των κατασκευαστών. 
 
(α)  Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος, έτος κατασκευής αυτού ως και ποσότητα που 

ο προσφερόμενος τύπος έχει διατεθεί στην Ελληνική αγορά με χρονολογία 
(κυριότεροι πελάτες), καθώς και αν είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
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(β) Kυβισμός κινητήρα, ισχύς κινητήρα(σε KW), ικανότητα έλξης (σε Kg), μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος(σε Kg), σχέση συμπίεσης, είδος καυσίμου, κατανάλωση 
καυσίμου, συστήματα πέδησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, αριθμό κυλίνδρων, 
ικανότητα αναρρίχησης(κλίση σε μοίρες), ταχύτητα, διάμετρος κύκλου στροφής 
(σε m), χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου, κ.λ.π. 

 
(γ) Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος του γερανού, βεβαίωση ότι πληρεί όλες τις 

διατάξεις ασφαλούς λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της 
Ε.Ε (ισχύουν από 1-1-95). 

 Βεβαίωση ότι θα φέρει το ενδεικτικό σήμα CE. 
  
(δ) Τεχνικά χαρακτηριστικά του γερανού (όπως ανυψωτική ικανότητα σε σχέση με το 

μήκος του βραχίονα, υδραυλική αντλία λαδιού, ασφαλιστικές διατάξεις). 
 
(ε) Να δηλωθεί υπευθύνως το όνομα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου 

καταστήματος που κατ' αποκλειστικότητα θα συντηρεί και θα επισκευάζει το 
προσφερόμενο αυτοκίνητο. 

 
(στ) Ο χρόνος παράδοσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 3 μηνών. 
 
 
 
 
                                                                                 Ηράκλειο ................... 2017 
 
                                                                                               ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

  Ο Συντάκτης                                                                Ο Δ/ντής  
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                                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Φορτηγού Αυτοκινήτου ολικού μικτού φορτίου 6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, 
εφοδιασμένο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα  και εξάρτημα ανυψώσεως 
βαρών [υδραυλικό γερανό] ανυψωτικής ικανότητος 4,5 tm (κατ' ελάχιστον) 
 
 
1.   Γενικά 
1.1  Το προς προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο και αμεταχείριστο, της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας, να είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση μεταλλικής 
ανατρεπόμενης κιβωτάμαξας και υδραυλικού γερανού, κατάλληλο για τη 
μεταφορά διαφόρων φορτίων, υλικών κι εξαρτημάτων. Το όχημα θα παραδοθεί 
με έγκριση τύπου από το ΥΜΕ. Το μικτό βάρος του οχήματος θα είναι 
τουλάχιστον 6.500 κιλά.  

1.2 Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω 
προδιαγραφόμενα, εκτός όσων αναφέρονται ως "Απαράβατοι Όροι". Οι λοιπές 
αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα, υπέρ ή μείον του 100%. Όπου 
παρακάτω αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή και αρνητική απόκλιση 
μέχρι και 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2.1 Το όχημα θα καλύπτει όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες για αντίστοιχα 

οχήματα, ειδικότερα αυτές που αφορούν στο πλαίσιο του οχήματος 
(εκπομπές καυσαερίων, θόρυβο, σύστημα πεδήσεως, σύστημα 
διευθύνσεως, βάρη και διαστάσεις, κλπ), τον Κ.Ο.Κ. και γενικότερα την 
Ελληνική Νομοθεσία.  

 
3. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι γνωστού κατασκευαστή, ευρέως 
διαδεδομένο στη χώρα μας και την υπόλοιπη Ευρώπη.  
 
Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, 
ημιπροωθημένης κατηγορίας οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής, από το 
τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς του κατασκευαστή (απαράβατος 
όρος). 
 
Δεδομένου ότι επί του οχήματος θα τοποθετηθεί ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα 
και για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στιβαρότητας και ακαμψίας, 
είναι υποχρεωτικό όπως το σασί του οχήματος είναι βαριάς κατασκευής 
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τύπου κλίμακας, δηλ. με εγκάρσιες δοκούς, τύπου σκάλας, με δύο 

μορφοδοκούς διατομής και όχι απλώς από στραντζαριστή λαμαρίνα (όρος 
απαράβατος). Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγμα 
ή στρέβλωση, ακόμη και για φορτίο 20% μεγαλύτερο του ανωτάτου 
επιτρεπόμενου. 
 
Θα είναι κατά το δυνατόν μικρών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή ευελιξία. Έτσι το ολικό μήκος του οχήματος με την υπερκατασκευή θα 
είναι το μέγιστο 6,5 μέτρα ενώ το πλάτος του δεν θα υπερβαίνει τα 2,4 μέτρα. 
 
Να φέρει άγκιστρα έλξεως εμπρός και πίσω. 

 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
1. Το όχημα να είναι δύο κινητηρίων τροχών (4Χ2), με κίνηση υποχρεωτικά 

στους πίσω τροχούς μέσω διαφορικού. 
2. Η απόσταση των αξόνων να είναι από 3.350 μέχρι 3.500 m. 
3. Μέγιστο μικτό φορτίο περίπου 6.500 kg  
4. Ελάχιστη ακτίνα κύκλου στροφής 6,80 μ. 
5. Συνολικό μήκος με την υπερκατασκευή : 5,8 – 6,5 μ. 

 
 
4. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Τετρακύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, κυλινδρισμού τουλάχιστον 2.5 lt, 
ισχύος τουλάχιστον 140 Hp και ανάλογης ροπής, νέας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας και να πληρεί τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε. (EURO VI), 
υδρόψυκτος, αμέσου εγχύσεως, με υπερπλήρωση (turbo) και ενδιάμεση 
ψύξη (intercooler). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα και θα αξιολογηθεί αντίστοιχα η 
ύπαρξη σύγχρονων συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμου όπως ή χρήση 
ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, τουρμπίνας μεταβλητής γεωμετρίας, 
κοινού αυλού (common rail) ή άλλων αντίστοιχων συστημάτων υπερυψηλής 
πιέσεως, κλπ.  
 
Να δοθούν απαραίτητα οι καμπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα και η 
ειδική κατανάλωσή του.  
 
 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Συμπλέκτης μεγάλης διαμέτρου, κατά προτίμηση με υδραυλικό σύστημα 
ελέγχου και αυτόματο σύστημα ρυθμίσεως διακένου ώστε να μη χρειάζεται 
ρύθμιση (maintenance free). Το υλικό τριβής να μην περιέχει αμίαντο. 
 
Μετάδοση κίνησης υποχρεωτικά στους πίσω τροχούς μέσω διαφορικού. 
 
Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό, με τουλάχιστον πέντε (5) ταχύτητες μπροστά 
και 1 πίσω, πλήρως συγχρονισμένο. 
 
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Τιμόνι υδραυλικό, στην αριστερή θέση, με ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού, 
μεγάλης διαμέτρου (περίπου 400 mm), ημιπροωθημένης κατηγορίας 



 

οδήγησης. Η διάμετρος του κύκλου στροφής θα πρέπει να είναι η ελάχιστη 
δυνατή (να δηλώνεται στην προσφορά του προμηθευτή). 
 
 

7. ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ) 
 
Εμπρόσθιος άξονας : 
Με ανεξάρτητη ανάρτηση για κάθε τροχό, με αντιστρεπτικές ράβδους. 
 
Οπίσθιος άξονας : 
Πλήρους πλεύσεως, με ημιελλειπτικά ελατήρια διπλής δράσεως. 
 
Όλοι οι τροχοί θα φέρουν : 
1. Αμορτισέρ υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου, διπλής δράσεως/ενέργειας. 
2. Ράβδους εξισορρόπησης. 
3. Ελαστικούς αντικραδασμικούς αποσβεστήρες προοδευτικής δράσεως. 
 
 

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
Αυτορρυθμιζόμενα υδραυλικά φρένα σε όλους τους τροχούς, μεγάλης διαμέτρου, 
με ενίσχυση "σέρβο" και αντλία κενού. Θα προτιμηθούν οχήματα με δισκόφρενα 
σε όλους τους τροχούς. Επιπλέον θα υπάρχει μηχανικό φρένο στάθμευσης, το 
οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως σύστημα πεδήσεως έκτακτης ανάγκης. 
 
Θα φέρει απαραιτήτως σύστημα ABS και  ASR (σύστημα αντιολίσθησης των 
τροχών) καθώς επίσης και ηλεκτρονικό σύστημα ή βαλβίδα αυτόματης 
κατανομής της πίεσης ανάλογα με το φορτίο στον οπίσθιο άξονα (όρος 
απαράβατος). Επιπλέον θα φέρει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας 
(ESP). Στον πίνακα οργάνων θα υπάρχει ενδεικτική λυχνία για την φθορά των 
φρένων.  
 
 

9. ΤΡΟΧΟΙ 
Διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, μονοί στον εμπρόσθιο. Θα συνοδεύεται από 
πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση επί του οχήματος. 
 
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, ακτινωτού τύπου, κατάλληλων 
διαστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. 
 
 

10. ΘΑΛΑΜΟΣ 
Ο θάλαμος θα είναι εξ ολοκλήρου μεταλλικός, αεροδυναμικής κατασκευής, 
κατάλληλος για τη  μεταφορά τριών (3) ατόμων. Θα έχει δύο εξωτερικούς 
ηλεκτρικούς καθρέπτες με αντικραδασμική στήριξη. Ο ανεμοθώρακας θα είναι 
μονοκόμματος, πανοραμικού τύπου από πολύφυλλα κρύσταλλα ασφαλείας, με 
ειδική επεξεργασία για την απορρόφηση των αντανακλάσεων (laminated), με 
τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες λειτουργίας τουλάχιστον δύο βαθμίδων - 
συσκευή πλύσεως και σύστημα αποθαμβώσεως. 
 



 

Το όλο συγκρότημα του θαλάμου θα πρέπει να στηρίζεται επί του πλαισίου μέσω 
αντικραδασμικών ελαστικών βάσεων. 
 
Ο θάλαμος οδήγησης θα παρέχει επαρκή θερμική και ηχητική μόνωση. Θα έχει 
ένα κάθισμα για τον οδηγό και ένα διπλό για δύο συνοδηγούς. Το κάθισμα του 
οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενο κατά τον διαμήκη άξονα με ρυθμιζόμενη κλίση της 
πλάτης. Όλα τα καθίσματα θα φέρουν μαξιλαράκια κεφαλής και ζώνες ασφαλείας. 
 
Οι θύρες όλες θα έχουν παράθυρα που θα είναι ανοιγόμενα, με κρύσταλλα 
ασφαλείας (τύπου securit).Tα παράθυρα του οδηγού και του συνοδηγού, θα 
ανοίγουν με ηλεκτρικό σύστημα. Η προσπέλαση του οδηγού στο κάθισμά του θα 
πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα και από τις δύο πλευρές του οχήματος. 
 
Ο πίνακας ελέγχου θα έχει εργονομική διάταξη με όλα τα απαραίτητα όργανα που 
προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. (να δοθεί αναλυτική περιγραφή). 
 
Θα υπάρχουν τα εξής όργανα, κατ’ ελάχιστον : 
1. Tαχύμετρο με χιλιομετρητή. 
2. Στροφόμετρο 
3. Ταχογράφος. 
4. Ένδειξης στάθμης καυσίμου. 
5. Θερμοκρασίας ψύξης του κινητήρα. 
 
Επίσης, επιθυμητό είναι να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για την θερμοκρασία 
νερού ψύξης, στάθμης υγρών φρένων, φόρτισης συσσωρευτή, πίεσης λαδιού, 
φώτων πορείας και προβολέων, φανών αλλαγής κατεύθυνσης (φλας) και 
συστήματος alarm, λειτουργίας χειρόφρενου, ύπαρξης νερού στο φίλτρο 
πετρελαίου, λειτουργίας χειρόφρενου, κλπ. 
 
Θα φέρει απαραιτήτως σύστημα θερμάνσεως και αερισμού τριών (3) ταχυτήτων 
καθώς και σύστημα κλιματισμού (air conditioning). Επιπλέον θα φέρει ψηφιακό 
ράδιο-cd με κεραία και ηχεία, αλεξήλια, στακτοδοχείο, ζώνες ασφαλείας 
αυτόματες οδηγού – συνοδηγών. 
 
Επιθυμητό είναι να διαθέτει προβολείς ομίχλης, αερόσακο οδηγού – συνοδηγού, 
κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, Immobilizer, θερμαινόμενοι καθρέπτες. 
 
Ο θάλαμος οδήγησης να είναι εύκολα ανακλινόμενος. 

 
 
11. ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

1. Πλήρης σειρά φωτιστικών σωμάτων και λοιπών παρελκομένων 
(πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο κλπ) κατά ΚΟΚ. 

2. Σειρά συνήθων εργαλείων συντήρησης (γρύλος, μπουλονόκλειδο, γερμανικά 
κλειδιά κλπ). Να προσκομισθεί αναλυτική κατάσταση. 

3. Σειρά τεχνικών εγχειριδίων (χειρισμού / συντήρησης στην Ελληνική και 
εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών). 

4. Πλήρης εφεδρικός τροχός (ζάντα και λάστιχο) τοποθετημένος σε κατάλληλη 
βάση επί του οχήματος. 

5. Πυροσβεστήρες σύμφωνα με ΚΟΚ. 



 

6. Πλήρες φαρμακείο κατά ΚΟΚ. 
7. Τρίγωνο ασφαλείας. 
 
 
 
 

12. ΒΑΦΗ 
Το όχημα θα είναι βαμμένο σε χρώμα λευκό άριστης ποιότητας. 
 
Το πλαίσιο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία (καταφόρεση ή 
αντίστοιχη), για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία. 
 
Να γίνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας βαφής του πλαισίου. Επιπλέον το 
όχημα θα φέρει όλες τις αναγκαίες επιγραφές και σημάνσεις που θα υποδειχθούν 
από την Υπηρεσία. 
 
Το όχημα θα φέρει περιφερειακά λωρίδα χρώματος κίτρινου πάχους 10 cm στην 
οποία σε εμφανές σημείο θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης 
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με μαύρα στοιχεία, ειδικό σήμα/λογότυπο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 
και βαμμένη κίτρινη γραμμή στην καρότσα κατά μήκος και στο θάλαμο επιβατών. 
 
 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΓΕΡΑΝΟ 
 

13. Ανατρεπόμενη Κιβωτάμαξα 
Κιβωτάμαξα ανατρεπόμενη κατάλληλη για τη μεταφορά αδρανών υλικών, 
μπαζών, απορριμμάτων, κλπ. εντός και εκτός πόλεως.  To εσωτερικό μήκος της 
κιβωτάμαξας θα είναι ≥3000 mm, ενώ η χωρητικότητά της θα είναι διπλάσια από 
την προκύπτουσα μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης αδρανών υλικών και 
προϊόντων εκσκαφής, και η οποία θα σηματοδοτείται εσωτερικά της κιβωτάμαξας 
σύμφωνα με την ΥΑ 38492/2784/07-2008. 
 
Θα είναι ισχυρής κατασκευής μιας και θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά 
αδρανών υλικών και μπαζών.  Το πλαίσιο του οχήματος θα ενισχυθεί με δοκό 
μορφής «πι» ύψους τουλάχιστον 120mm και η καρότσα θα φέρει διαδοκίδες από 
δοκό ύψους τουλάχιστον 80mm ανά ~350mm. Το δάπεδό της θα είναι καλυμμένο 
από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους ≥4mm.  Τα πλαϊνά θα είναι 
κατασκευασμένα από λαμαρίνα ποιότητας St37.2 πάχους 3mm και θα φέρουν 
ενισχύσεις ανά ~550mm. Οι ενισχύσεις θα είναι κατασκευασμένες από 
στραντζαρισμένη λαμαρίνα μορφής «πι» πάχους 2mm.  Ο καθρέπτης θα είναι 
κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους 3mm και θα φέρει κατακόρυφες και 
οριζόντιες ενισχύσεις. Το δε ύψος του θα είναι κατάλληλο ώστε να μην 
εμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του γερανού.  Η οπίσθια θύρα θα είναι 
ισχυρότατης κατασκευής από λαμαρίνα πάχους 3mm και θα φέρει πλαίσιο και 
ενισχύσεις από στραντζαρισμένη λαμαρίνα πάχους 2mm. Θα δύναται να ανοίγει 
από κάτω προς τα πάνω, ενώ επιπλέον θα δύναται να ανοίγει και να ασφαλίζει 
και στο πλάι. 
 



 

Το σύστημα ανατροπής θα αποτελείται από ένα τηλεσκοπικό υδραυλικό έμβολο, 
ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο κατά 30% περισσότερο από το ωφέλιμο 
φορτίο του οχήματος, ενώ επιπλέον θα φέρει και βαλβίδα υπερπίεσης 
ρυθμισμένη και ασφαλισμένη για το προαναφερθέν φορτίο.  Επιπλέον θα φέρει 
τερματική βαλβίδα ρυθμισμένη για ανατροπή κλίσης ~45ο, αλλά και βαλβίδα 
θραύσης για την ασφαλή κάθοδο της καρότσας σε περίπτωση θραύσης κάποιου 
ελαστικού σωλήνα.  Όλος ο χειρισμός θα γίνεται από την καμπίνα του οδηγού. 
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη θα προετοιμαστούν κατάλληλα, θα ασταρωθούν και θα 
βαφτούν με υλικά αρίστης ποιότητας, ενώ οι ενώσεις των επιμέρους 
εξαρτημάτων που αποτελούν τα πλαϊνά της κιβωτάμαξας θα σφραγιστούν όπου 
απαιτείται με αρμόκολλα για καλύτερη προστασία έναντι της διάβρωσης. 
Το όχημα θα φέρει φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς και περιμετρικό 
φωτισμό όγκου σύμφωνα με την οδηγία 2007/46, και επιπλέον κιβώτιο εργαλείων 
με κλείθρο ασφαλείας καθώς και σκαλοπάτια για την άνοδο του προσωπικού στη 
δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας. 

 
 

14. Υδραυλικός Γερανός 
Πτυσσόμενος υδραυλικός γερανός, ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 4,5tm, 
τοποθετημένος μεταξύ του κουβουκλίου και της κιβωτάμαξας. Θα αποτελείται 
από ένα περιστρεφόμενο τμήμα (κολώνα) και δύο (2) αρθρωτά τμήματα 
(παπαγάλος), το δεύτερο εκ των οποίων θα εκτείνεται υδραυλικά με δύο (2) 
επεκτάσεις. 
 
Θα διαθέτει χειριστήρια και από τις δύο πλευρές του οχήματος ενώ όλες οι 
κινήσεις του γερανού θα εκτελούνται με προοδευτικά μεταβαλλόμενες ταχύτητες, 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα λεπτών χειρισμών.  Επιπλέον θα διαθέτει δύο (2) 
υδραυλικά πέλματα για την σταθερή στήριξη του οχήματος όταν χρησιμοποιείται 
ο γερανός που θα επεκτείνονται μηχανικά σε άνοιγμα >3500 mm. Η κάθοδος των 
ποδαρικών θα γίνεται υδραυλικά από το χειριστήριο του γερανού.  Ο γερανός θα 
είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα όργανα ασφαλείας και κινδύνου έναντι 
υπερφόρτωσης, απώλειας πίεσης, ή οιασδήποτε άλλης ανωμαλίας όπως αυτά 
καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει και σήμανση CE. 
 
Ο υδραυλικός γερανός θα καλύπτει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες ανύψωσης: 

2,20m  1900kg 

4,90m     900kg 

6,20m     650kg 
 
 

15. ΒΑΡΗ 
Να δοθούν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις διαστάσεις (μέγιστες εξωτερικές 
διαστάσεις, ακτίνα στροφής στα λάστιχα και στα ακραία εξωτερικά σημεία το 
οχήματος, διαστάσεις του πλαισίου, εδαφική ανοχή, μεταξόνιο, εμπρόσθιος και 
οπίσθιος πρόβολος, ύψος πλαισίου από το έδαφος κλπ) και τα βάρη του 
οχήματος (μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος, βάρος πλαισίου, βάρη ανά άξονα 
του πλήρους οχήματος, βάρος υπερκατασκευής, ωφέλιμο φορτίο του οχήματος, 
κλπ). 



 

 
Να υποβληθεί σχέδιο του πλήρους οχήματος για την καλύτερη απεικόνιση των 
ανωτέρω στοιχείων. 
 
 

16. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μήνες χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. 
Θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ο μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης για τη γραμμή 
παραγωγής και μετάδοσης ισχύος (κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό) και 
το αμάξωμα. 
 
Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση ή επισκευή 
εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από 
λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.   
 
Στην προσφορά θα αναφερθούν τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο 
της εγγύησης, καθώς και οι όροι της εγγύησης. 
 
 

17. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά ότι ο προμηθευτής εγγυάται την 
εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης και των απαιτούμενων ανταλλακτικών για 
μία δεκαετία και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο Φορέας επί του εκάστοτε 
ισχύοντος τιμοκαταλόγου.  
 
Επίσης λόγω της συχνής χρήσης του οχήματος, ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει 
να διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο στο Δήμο Ηρακλείου ή/και Μαλεβυζίου.  
 
Να δίδεται κατάσταση εξουσιοδοτημένων συνεργείων του προμηθευτή στην 
Ελλάδα. 
 
 

18. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο χρόνος παράδοσης του φορτηγού  στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών, εξαιρουμένων του μηνός 
Αυγούστου και λόγων ανωτέρας βίας, από την επομένη της υπογραφής της 
σύμβασης, ενώ συντομότερος χρόνος παράδοσης θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη 
βαθμολογία. 
 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
απορρίπτεται. 
 
 

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Μετά την παράδοση του οχήματος και σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί 
από κοινού, ο προμηθευτής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του 
προσωπικού, οδηγών και τεχνικών, στην έδρα της Εταιρείας. Να υποβληθεί 
χρονοδιάγραμμα προγράμματος εκπαίδευσης. 
   



 

 
20. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Στην προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρεις περιγραφικές πληροφορίες των 

αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους και να συνοδεύονται από 

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του 

προσφερόμενου οχήματος.  

 

2. Τόπος Παράδοσης 

Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας με ευθύνη 

του προμηθευτή, για την μεταφορά και την ασφάλειά του. 

 

3. Έλεγχοι Παραλαβής 

Μακροσκοπικός Έλεγχος 

 

Το όχημα θα επιθεωρείται για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα 

παρελκόμενα και γενικά τη συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής. 

 

Λειτουργικός Έλεγχος 

Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με την οδήγηση του οχήματος, σε απόσταση και 

συνθήκες δρόμου που θα κρίνει η Επιτροπή Παραλαβής, κατά τη διάρκεια του 

οποίου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, του 

κλεισίματος των θυρών, των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και 

γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος. Μετά το τέλος της διαδρομής γίνεται 

έλεγχος εξωτερικός του κινητήρα για διαπίστωση τυχόν διαρροών.  

 



 

4. Βιβλιογραφία 

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων 

οδηγιών συντήρησης λειτουργίας, χειρισμού στην Ελληνική και ανταλλακτικών 

(εικονογραφημένος κατάλογος ή CD), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 

Αναλυτικά έχουμε : 

 Βιβλίο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 Βιβλίο συντήρησης και επισκευών στην Αγγλική γλώσσα (Workshop 

Manual) σε ψηφιακή μορφή. 

 Κατάλογο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Αγγλική σε ηλεκτρονική 

μορφή ή άλλο ισοδύναμο τρόπο πρόσβασης σε κατάλογο ανταλλακτικών 

που θα προτείνει ο προμηθευτής. 

 

5. Παρατηρήσεις 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται 

ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής 

τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, και την 

ισχύουσα νομοθεσία στην κατηγορία αυτή των φορτηγών. 

 

 

21. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 Ηράκλειο … / … / 2017 
  
 Ο Συντάκτης 
  
  
 ………………………. 



 

   

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ, Τ.Κ. 71601,  

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ  

Τηλ. : 2810 229479, 2810 390177  

Fax  : 2810 244 769 

email : info@depanal.gr  

Ηράκλειο, ... / ... / 2017 

Αριθμ. Πρωτ. : ...... 

 

 

ΕΡΓO 

Προμήθεια ενός φορτηγού  

αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα και εξάρτημα 

ανυψώσεως βαρών (γερανό) 

 
 
 
 

                                           Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
  
 
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ενός Φορτηγού Αυτοκινήτου ολικού μικτού 
φορτίου 6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, εφοδιασμένο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα  και 
εξάρτημα ανυψώσεως βαρών [υδραυλικό γερανό] ανυψωτικής ικανότητος 4,5 tm (κατ' 
ελάχιστον). 
 
Το φορτηγό αυτό θα συμπληρώσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» και θα 
χρησιμοποιείται από τα συνεργεία της. 
 
Το ύψος του προϋπολογισμού της μελέτης που κατήρτισε η υπηρεσία έχει εκτιμηθεί 
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των εξήντα 
χιλιάδων ευρώ [€60.000,00] χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 
 

 Ηράκλειο … / … / 2017 
  
 Ο Συντάκτης 
  
  
 ………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

mailto:info@depanal.gr
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ΕΡΓO 

Προμήθεια ενός φορτηγού  

αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα και εξάρτημα 

ανυψώσεως βαρών (γερανό) 

 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤA ΣΥΝΟΛΟ 

1. Φορτηγό Αυτοκίνητο ολικού μικτού 
φορτίου 6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, 
εφοδιασμένο με ανατρεπόμενη 
κιβωτάμαξα  και εξάρτημα 
ανυψώσεως βαρών [υδραυλικό 
γερανό] ανυψωτικής ικανότητος 4,5 
tm (κατ' ελάχιστον), σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές 

 
1 

 

    

  ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

  ΦΠΑ 24 % 14.400,00 

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Ηράκλειο … / … / 2017 
  
 Ο Συντάκτης 
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ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ, Τ.Κ. 71601,  

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ  

Τηλ. : 2810 229479, 2810 390177  

Fax  : 2810 244 769 
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Ηράκλειο, ... / ... / 2017 

Αριθμ. Πρωτ. : ...... 

 

 

ΕΡΓO 

Προμήθεια ενός φορτηγού  

αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη 

κιβωτάμαξα και εξάρτημα 

ανυψώσεως βαρών (γερανό) 

 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. Φορτηγό Αυτοκίνητο ολικού μικτού 
φορτίου 6,5 τόνων κατ’ ελάχιστον, 
εφοδιασμένο με ανατρεπόμενη 
κιβωτάμαξα  και εξάρτημα 
ανυψώσεως βαρών [υδραυλικό 
γερανό] ανυψωτικής ικανότητος 4,5 
tm (κατ' ελάχιστον), σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές 

 
1 

 

    

  ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 24 %  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο …………………… 
 

Ο Προσφέρων 
 
 

 
 

 

 

 

 

 *Να συμπληρωθεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς εις διπλούν. 
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