
    
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αγ. Στέφανος, 11/10/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. πρωτ : -                - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
              
                                                                      

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της από 9/10/2012 µελέτης της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για «Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 
πρασίνου» και των σχετικών όρων διακήρυξης και β) τη διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού ο.ε. 2012 
 
 
 Με την υπ΄αριθµ. ......./2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κηρύχτηκε ο 

διαγωνισµός της 06/09/2012 για τη «Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 

πρασίνου» άγονος και η επανάληψη του µε τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και 

των όρων διακήρυξης.  

 

 Κατόπιν τούτου, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου συνέταξε νέες τεχνικές 

προδιαγραφές για τη «Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πρασίνου» που 

χρησιµοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών φροντίδας 

του πρασίνου σε πάρκα , πλατείες και λοιπούς χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.  

 

 Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες των 

∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών  τους 

προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις  

διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε 

την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές 

έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.∆. 

57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5) 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού εκδίδεται 

από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι 

αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού 

συµβουλίου µε βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του 

παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από το νοµάρχη σύµφωνα µε  

 



 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (∆.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της 

διακήρυξης κάθε διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις…..» 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύµβαση, 

επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται 

συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια υλικών 

περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν 

τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των αναγκών και των 

απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 

του παρόντος κανονισµού. 3.∆εν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και 

των συµβάσεων προµηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης 

κατασκευής ή προέλευσης, ή µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να 

ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες 

το αντικείµενο της διακήρυξης ή της σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριµένων 

τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισµένης προέλευσης ή 

παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον 

το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές 

επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προς προµήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρµόδια 

τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της 

διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νοµαρχίας, µε παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που 

ισχύουν κατ' εφαρµογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές 

προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από 

την υπηρεσία αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των 

τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δηµοσίου τοµέα που 

εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή επιτροπή 

ή το κοινοτικό συµβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 

23 του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται από το δήµαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν 

τη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι 

προδιαγραφές….» 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό 

δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.»Ο δήµος έχει ανάγκη από την 

«Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πρασίνου»  της οποίας ο 

προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.944,50 Ευρώ (µε το ΦΠΑ) και θα 

εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 

11389/8-3-1993). 

 

 



 

 

 Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του έτους 2012 και στον Κ.Α. 34.7131 µε τίτλο 

«Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός» προβλέπεται πίστωση ύψους 14.944,50€ για την εν 

λόγω δαπάνη. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

προτείνεται να εγκριθούν:  

 
1. Η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης  ποσού 14.944,505 € συµπ/νου Φ.Π.Α. σε 

βάρος του Κ.Α. 34.7131 (ΠΑΥ ......../2012). 
 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της από 9/10/2012 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και των επισυναπτόµενων όρων της διακήρυξης που συνοδεύουν την παρούσα και 

αποτελούν αναπόσπαστο µέλος της.  

 

 

 

 

 

 

  Ο Αντιδήµαρχος  
Οικονοµικών,  Ανάπτυξης, 
∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης   

Κοινοποίηση:  
1.Τµήµα Προµηθειών  

  

2. Τµήµα Λογιστηρίου  Νικόλαος Πέππας 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος, ..../10/2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623  
FAX.: 2132030630  
email: milonas@dionysos.gr  
 
ΘΕΜΑ :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 
 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
                                                                                                                                                           

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν 3463/2006 Περί αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 158,  209 και 273  του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
4. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν.2286/95   
6. Την υπ’αριθ.Π1/7446/14-1-2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης 
7. Του Ν. 2522/97 ¨∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται    
8. Της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών¨ 
9. Τις  υπ’ αριθ ....../2012 αποφάσh της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

ψηφίστηκε πίστωση 14.944,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του 
Κ.Α.35.7131και τίτλο « Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός» και εγκρίθηκαν  η 
τεχνική περιγραφή για την «Προµήθεια Μηχανηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού 
Πρασίνου » και οι όροι διακήρυξης. 

10. Την αριθ. ...../2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
11. Την υπ’αριθ.1/8/ 3-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και 

καθορισµό αρµοδιοτήτων  
12. Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
13. Τις υπ’ αριθ. ....../2012 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 
14. Την αριθ.    ...../2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη σκοπιµότητα της 

προµήθειας.  
15. Την ανάγκη του ∆ήµου για την Προµήθεια Μηχανηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού 

Πρασίνου . 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1). Την διενέργεια Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε Κριτήριο Κατακύρωσης τη Χαµηλότερη 
Προσφορά, για την Προµήθεια Μηχανηµάτων και Λοιπού Εξοπλισµού Πρασίνου  
προϋπολογισθείσας αξίας 12.150,00€, πλέον Φ.Π.Α. 23%, 2.794,50€ ήτοι συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας 14.944,50€. 
Για το σκοπό της εν λόγω προµήθειας, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
∆ιονύσου για το έτος 2012 ποσό 14.944,50€ µε Κ.Α. 35.7131 
Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 
Η εν λόγω προµήθεια αφορά : 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ   ΜΕ ΦΠΑ 
        

1 
Μηχανή γκαζόν 
βενζίνης 2,8 KW Τεµάχιο 4 500 2000 23% 2460 

        

2 
Μηχανή γκαζόν 
βενζίνης 2,4 KW Τεµάχιο 2 350 700 23% 861 

        

3 

Πολυµηχάνηµα 
µισινέζας (µισινέζα, 

πριόνι, 
µπορντουροψάλιδο, 

καλιεργητής) Τεµάχιο 1 1100 1100 23% 1353 
        

4 

Πολυµηχάνηµα 
µισινέζας (µισινέζα, 

πριόνι) Τεµάχιο 2 650 1300 23% 1599 
        

5 

Αλυσοπρίονο 
κλαδευτικό µε λάµα 

25 εκ. Τεµάχιο 3 250 750 23% 922,5 
        

6 

Αλυσοπρίονο 
κοπής δένδρων µε 

λάµα 50 εκ. Τεµάχιο 1 550 550 23% 676,5 
        

7 

Μπορντουροψάλιδο 
µε λάµα 75 εκ. και 
χοντρό δόντι Τεµάχιο 1 550 550 23% 676,5 

        

8 

Μπορντουροψάλιδο 
µε λάµα 45 εκ. και 
χοντρό δόντι Τεµάχιο 2 200 400 23% 492 

        

9 

Μπορντουροψάλιδο 
µε λάµα 45 εκ. και 

λεπτό δόντι Τεµάχιο 2 200 400 23% 492 
        

10 

Τριβέλα ελαφρού 
τύπου 

βενζινοκίνητη µε 
δύο ανταλλακτικές 
αρίδες για φύτευση  Τεµάχιο 1 850 850 23% 1045,5 

        

11 

Προγραµµατιστής 
προεκτάσιµος 12 

στάσεων 
εσωτερικός Τεµάχιο 3 300 900 23% 1107 

        

12 

Προγραµµατιστής 
προεκτάσιµος 12 

στάσεων 
εξωτερικός Τεµάχιο 1 350 350 23% 430,5 

        



13 

Προγραµµατιστής 6 
στάσεων 
εσωτερικός Τεµάχιο 4 80 320 23% 393,6 

        

14 

Προγραµµατιστής 6 
στάσεων 
εξωτερικός Τεµάχιο 2 100 200 23% 246 

        

15 

Προγραµµατιστής 4 
στάσεων 
εσωτερικός Τεµάχιο 4 75 300 23% 369 

        

16 

Προγραµµατιστής 4 
στάσεων 
εξωτερικός Τεµάχιο 2 90 180 23% 221,4 

        

17 

Προγραµµατιστής 
βρύσης 1 στάσης 
(ενδεκτικός τύπος 

Galgon 7001) Τεµάχιο 20 65 1300 23% 1599 
        
    Γενικό Σύνολο  14944,5 

 
 
 
2) Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής:  
 
 
Άρθρο 1ο Τεχνικές Προδιαγραφές 
   
Η τεχνική περιγραφή των ειδών της εν λόγω προµήθειας περιλαµβάνονται στο συνηµµένο 
τεύχος, της από 09 Οκτωβρίου 2012 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
 
 
Άρθρο 2ο Τόπος & Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί  στο δηµοτικό κατάστηµα, οδός Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. 
∆ιάκου- Άγιος Στέφανος, την.26η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα .Παρασκευή και ώρα 09:30 µε 
10:00 π.µ. κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 
 
 
Άρθρο 3ο ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα , 
συνεταιρισµοί και ενώσεις , κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε την ίδια 
παρουσία ή µε νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο , εφ’ όσον πληρούν τους όρους του 
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο 4ο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής για την Επιλογή των Υποψήφιων Αναδόχων 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό για την επιλογή των υποψήφιων 
αναδόχων, για το σκοπό της σύναψης σύµβασης δηµόσιας προµήθειας, 
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού.  
 
Συγκεκριµένα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά συµµετοχής: 
 
4.1 Οι Έλληνες πολίτες 
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 



β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του παραπάνω 
εδαφίου (γ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 
4.2 Οι Αλλοδαποί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ)Πιστοποιητικά των κατά περίπτωση αρµοδίων αρχών της χώρας εγκατάστασής τους από 
τα οποία να προκύπτουν οι αντίστοιχες ενηµερότητες. δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή 
σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 
4.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 4.1 και 4.2 . 
 
4.4  Οι συνεταιρισµοί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) Τα πιστοποιητικά των (γ) και (δ) των παρ. 4.1 και 4.2 
 
4.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 
β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε 
µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που 
θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%.  
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 
15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 
Ελλάδος. 
 
Προκειµένου να επιλεγούν οι προµηθευτές των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά τους, 
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού, από έκαστο προµηθευτή, πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική αξιοπιστία, τη 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους, και τις τεχνικές τους 
δυνατότητες, όπως:  
1. ∆ήλωση του προσφέροντα περί λειτουργίας ή µη υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 
2. ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
3. ∆ήλωση του συµµετέχοντα για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 



4. ∆ήλωση του προσφέροντα µε στοιχεία για τη συνέπεια στην εκπλήρωση, τόσο των 
συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις υπηρεσίες του 
δηµοσίου τοµέα.  

 
 
 
5. ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει 

ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί. 
 
Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των υποψήφιων 
αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν.  
 
Για τα µηχανήµατα και το λοιπό εξοπλισµό δεν ζητούνται δείγµατα, άλλα τεχνικό 
φυλλάδιο / κατάλογος στον οποίο θα υποδεικνύονται µε σαφήνεια τα προσφερόµενα 
είδη. 

 
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την 
εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν 
κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό.  

 
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την 
επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο 
εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο 
διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την 
προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.  

 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 
περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
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, βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής 
του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 
 

Άρθρο 5ο  Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδροµικά στην 
παρακάτω διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 
Τ.Κ. 145 65-  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 
Η προθεσµία υποβολής των προσφορών στο ∆ήµο (αρµόδιο γραφείο) λήγει την 10:00 π.µ. 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 



την 25η Οκτωβρίου 2012 . ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του 
∆ήµου. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
από ώρα 09:30 π.µ. µέχρι την ώρα, που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή κατατίθενται στην 
Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και 
επιστρέφονται σ΄ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες. 

 
 
Άρθρο 6ο Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 

 
6.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.  
Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του  
διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική 
Γλώσσα. 

 
6.2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 
Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή «∆ΗΜΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία και 
ειδικότερα, ως εξής: 
 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για 

την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, καθώς 
και η εγγύηση συµµετοχής 

 Τα τεχνικά στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά , κατάλογοι κλπ) τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

 Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 

 
6.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
 
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. 

 
6.4 Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους προσφέροντες είτε από τους 
νοµίµους εκπροσώπους τους. 

 
6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 
6.6 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλεισµού, µόνον προσφορές που 
αφορούν το σύνολο των ζητούµενων ειδών της προµήθειας.  

 
 

Άρθρο 7ο Αποκλίσεις – ∆ιευκρινίσεις – Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές. 
 



7.1 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του ∆ήµου. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 
7.2 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
 
Άρθρο 8ο Εγγυήσεις 

 
8.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων των 
λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην Ελληνική Γλώσσα. Ως εγγυήσεις θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα: 
α) Οι εγγυητικές επιστολές, β) οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και γ) τα γραµµάτια σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε την προϋπόθεση ότι το περιεχόµενο αυτής είναι 
διαµορφωµένο µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ειδικότερα, ως προς τα έντοκα γραµµάτια δηµοσίου ισχύουν τα παρακάτω: 
α) Οι τίτλοι τους γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό 
β) Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον ΕΚΠΟΤΑ περιπτώσεις κατάπτωσης 
της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίησή τους στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το 
χρόνο της εκποίησης, και  
γ) Η επιστροφή τους γίνεται µε παραλαβή αυτών από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο 
εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 
 
 
8.2 Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής η οποία θα 
περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 
α) Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
β) Προσφορά, της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, 
µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
 
γ) Η εγγύηση συµµετοχής στο συµµετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
 
δ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

1. την ηµεροµηνία έκδοσης, 
2. τον εκδότη, 
3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 
4. τον αριθµό της εγγύησης, 
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 



8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαίρεσης και διζήσεως, 
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και 
ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον τρεις (3) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, 
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 
8.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 
Ο συµµετέχοντας στον οποίο θα γίνει ή κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 
• Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
• Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και  

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 
δ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 

1. την ηµεροµηνία έκδοσης, 
2. τον εκδότη, 
3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 
4. τον αριθµό της εγγύησης, 
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
7. τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά, 
8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαίρεσης και διζήσεως, 
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και 
ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 
να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που 
µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) 
µήνες,  
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 
 
Άρθρο 9ο Προσφερόµενη Τιµή 

 
9.1 Η προσφερόµενη τιµή για τη προµήθεια των  ειδών δίνεται ανά µονάδα και σ΄ αυτήν 
περιλαµβάνονται: 
Οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.. 
Εποµένως η προσφερόµενη τιµή διαµορφώνεται ως ακολούθως: 
α) Τιµή στην οποία περιλαµβάνονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Ποσοστό (επί τοις εκατό) Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη. 
Στη σύγκριση των οικονοµικών προσφορών λαµβάνεται υπόψη η τιµή συµπεριλαµβανοµένων 
των κρατήσεων υπέρ τρίτων, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 



9.2 Προσφορά µε την οποία δίνεται τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επίσης προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
9.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίνεται τιµή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 

 
 

Άρθρο 10ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

10.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες τρεις (3) µήνες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
10.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
10.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο, 
πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε τρεις (3) µήνες. Μετά 
την λήξη και  του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 

 
 

Άρθρο 11ο Αποσφράγιση Προσφορών 
 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών) θα 
αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση θα γίνει µε την παρακάτω διαδικασία: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι να 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών 
στοιχείων που συνοδεύουν αυτή. Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 
β) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα 
αποσφραγιστεί κατόπιν πρόσκλησης από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
Όσων συµµετασχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, αλλά επιστρέφεται 
σ΄ αυτούς. 

 
 
Άρθρο 12ο Ενστάσεις 

 
12.1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισµού επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και 
της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση 
εξετάζεται από την Οικονοµική  επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης 
 
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (µετάθεση της ηµεροµηνίας 
του διαγωνισµού). 



 
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ΄ αυτόν 
 
Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν 
υποβάλλεται µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα απ΄ αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, 
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή 
αξιολόγησης. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του 
στην οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
 
12.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους 
από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την περιέλευση τους σ΄ αυτόν, ο οποίος εκδίδει και σχετική πράξη. Σε περίπτωση 
που διαπιστώσει ότι οι αποφάσεις είναι παράνοµες τις ακυρώνει (άρθρο 149 Ν. 3463/2006). 
 
12.3. Κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό 
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας και να προσβάλλει τις παραπάνω αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από 
την δηµοσίευση των αποφάσεων ή από την κοινοποίηση ή αφότου έλαβε γνώση αυτών 
(άρθρο 150 Ν. 3463/2006). 
 
Επίσης, κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσβάλλει τις σχετικές 
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα (των άρθρων 146 και 150 του Ν.3463/2006), ενώπιον της 
ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του παραπάνω νόµου, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός 
από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών. 
 
 
Άρθρο 13ο Κρίση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού – Κατακύρωση Αποτελέσµατος  
 
Η αρµόδια για την αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή, µε γνωµοδότησή της προς την 
Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να προτείνει: 
α) Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη τη ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο 
συµµετέχων.  
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη 
των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας 
των ειδών για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρους αυτής.  
δ) Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, 
ε) Τελική µαταίωση της προµήθειας. 
 
Για τις παραπάνω περιπτώσεις τη σχετική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 
 
Άρθρο 14ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
 
14.1 Στο συµµετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που αφορούν τα είδη, 
την ποσότητα, την τιµή, το ∆ήµο, τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της 
διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
14.2 Ο ανάδοχος (νόµιµος εκπρόσωπος), υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Μπορεί 
όµως να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος 
παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 



προθεσµίας των 10 ηµερών που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 
14.3 Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο 15ο Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης 
 
15.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του 
∆ήµου η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.  
15.2 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και της προσφοράς του µειοδότη και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

3. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 
4. Τα συµβαλλόµενα µέρη  
5. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα 
6. Την τιµή  
7. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 
8. Τις τεχνικές προδιαγραφές  των υλικών 
9. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
10. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
11. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
12. Τον τρόπο πληρωµής 
13. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας 
14. Την παραλαβή των ειδών.  

 
15.3 Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο και τον εκπρόσωπο του αναδόχου 
στον οποία κατακυρώθηκε η προµήθεια και θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρώθηκαν 
όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι 
σχετικές εγγυήσεις. 

15.4  
 
Άρθρο 16ο  Παραλαβή των Ειδών 
 
16.1 Η παραλαβή των ειδών, θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και θα 
πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ηµερών από την παράδοση, παρ. 1, 2 
& 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασµό µε τις παρ. 1, 2 & 3 του 
άρθρου 29 της αυτής Υ.Α. 
 
16.2 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. 
 
 
Άρθρο 17ο  Τρόπος Πληρωµής – ∆ικαιολογητικά – Κρατήσεις  
 
17.1 Η πληρωµή της αξίας του υλικού στον προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική 
παραλαβή και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο παραλαβής που θα συνταχθεί για το λόγο αυτό 
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1.α, 2& 3 του 
άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/93. 
 
 
Άρθρο 18οΛοιπά στοιχεία  
 
18.1. Με την κατάθεση της προσφοράς του , µε ποινή αποκλεισµού , κάθε ενδιαφερόµενος 
πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση για την ποιότητα του χρησιµοποιούµενου υλικού 
και το ότι είναι απαλλαγµένο από τοξικά ( µόλυβδο, κάδµιο ,χρώµιο , υδράργυρο )  
18.2. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει το δικαίωµα να προβεί σε έλεγχο της σύνθεσης του υλικού στο 
Γ.Χ.Κ ή άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο για τον έλεγχο των ανωτέρω . 



18.3. Η παράδοση των µηχανηµάτων και του λοιπού εξοπλισµού θα γίνει  στην έδρα της 
∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, σύµφωνα µε το τρόπο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

18.4 Η τιµή του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης , αλλά και η τιµή που θα 
προσφέρει ο κάθε ενδιαφερόµενος θα συµπεριλαµβάνει το υλικό , τη µεταφορά 
και την εκφόρτωση του στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου 

18.5  
 
 
Άρθρο 19ο  Παροχή Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
 
19.1. Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιοι υπάλληλοι Κεϊσίδου ∆ήµητρα και Μυλωνά Χαράλαµπο, 
τηλέφωνα 213 20 30 644 - 623 και φαξ 2132030630.  
19.2 Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την 
συνοδεύουν χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών 
∆ήµου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο Στέφανο. 
19.3 Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος.  
19.4 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ο ∆ήµαρχος  

 ΜΕ∆ 

Εσωτερική ∆ιανοµή  Ο Αντιδήµαρχος   

1. Γραφείο ∆ηµάρχου Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 

2 Τµήµα Προµηθειών  ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης  

3. Τµήµα Λογιστηρίου  

4. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών   

5. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  Νικόλαος Πέππας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
Άγιος Στέφανος, 9 Οκτωβρίου 2012 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται προκειµένου να γίνει η προµήθεια 
µηχανηµάτων (π.χ. µηχανή γκαζόν, µισινέζα, αλυσοπρίονο, κλπ) και λοιπού 
εξοπλισµού πρασίνου (π.χ. προγραµµατιστές ποτίσµατος) που χρησιµοποιούνται από 
τους κηπουρούς για την εκτέλεση των καθηµερινών εργασιών φροντίδας του 
πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς χώρους του ∆ήµου. 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Όλα τα κατωτέρω είδη θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής, καινούργια 
και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα 
πρότυπα και προδιαγραφές, εύφηµων οίκων µε σταθερή αντιπροσώπευση στην 
ελληνική αγορά, µε δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών (ανταλλακτικά και service) και θα 
καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους τουλάχιστον.  
 
Ειδικότερα για τα µηχανήµατα κοπής γκαζόν ζητούνται χαρακτηριστικά 
στιβαρότητας, υψηλής αντοχής και διάρκειας ζωής, ασφάλειας, άνεσης χειρισµού και 
εργονοµίας και ενδεικτικά αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
 
Μηχανή γκαζόν, βενζίνης, ισχύος 2,8 KW ± 2% στις 2.950 rpm ± 2%, 
αυτοκινούµενη, µεταβλητής ταχύτητας, µε πλαίσιο κοπής από ατσάλι, µε τρεις 
µεθόδους κοπής (συλλογή, λίπανση χλοοτάπητα, πλευρική εκτόξευση), πλάτος κοπής 
53 mm τουλάχιστον, ύψος κοπής από 33 mm ή µικρότερο έως  τουλάχιστον 108 cm, 



χωρητικότητα συλλέκτη 75 λίτρα τουλάχιστον, στιβαρούς τροχούς µε ρουλεµάν, µε 
αναδιπλούµενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση και µεταφορά. 
 
Μηχανή γκαζόν, βενζίνης, ισχύος 2,4 KW ± 2% στις 2.950 rpm ± 2%, µε πλαίσιο 
κοπής από ατσάλι, µε δύο µεθόδους κοπής (συλλογή, λίπανση χλοοτάπητα), πλάτος 
κοπής 53 mm τουλάχιστον, ύψος κοπής από 25  mm ή µικρότερο έως 70 mm 
τουλάχιστον, χωρητικότητα κάδου 70 λίτρα τουλάχιστον, διάµετρο τροχών εµπρός 
πίσω ενδεικτικά 203 – 305 mm, µε αναδιπλούµενη χειρολαβή µε ρύθµιση ύψους. 
 
Ειδικότερα για τα πολυµηχανήµατα µισινέζας ζητούνται χαρακτηριστικά ευελιξίας 
και απλότητας στη χρήση, µε κινητήρα χαµηλής στάθµης θορύβου. 
 
Η κεντρική µονάδα της µισινέζας θα έχει κινητήρα µέγιστης ισχύος 0,9KW ± 2%, µε 
µειωµένη αντίσταση στο σχοινί της τροχαλίας εκκίνησης, µε διαιρούµενο άξονα 
συνολικού µήκους 1500 mm ± 2% και άνετη χειρολαβή, µε βάρος χωρίς λάµα και 
αλυσίδα 5 kg ± 2%. 
 
Τα πρόσθετα εξαρτήµατα κονταρο-αλυσοπρίονου µε σωλήνα άξονα κίνησης, 
ενδεικτικού βάρους 1,4 Kg, ψαλιδιού µπορντούρας µε ενδεικτικό άνοιγµα δοντιών 29 
mm και ταχύτητα κοπής 4200 κοψίµατα/min και καλλιεργητή, ενδεικτικού βάρους 2,9 
Kg, µε πλάτος εργασίας 150 mm και διάµετρο µαχαιριών 220 mm, θα είναι 
κατάλληλα για την ανωτέρω κεντρική µονάδα της µισινέζας. 
 
Για τα υπόλοιπα µηχανήµατα κήπου ισχύουν τα κατωτέρω. 
 
Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο βενζίνης µε λάµα 25cm θα είναι κατάλληλο για την 
περιποίηση δένδρων, µε µέγιστη ισχύ κινητήρα 0,96 KW ± 2% και µε ενδεικτικό 
βάρος χωρίς λάµα και αλυσίδα 3 Kg  
 
Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο βενζίνης µε λάµα 50cm θα είναι κατάλληλο για κοπή 
δένδρων, µε µέγιστη ισχύ κινητήρα 3,4 KW ± 2%, µε ενδεικτικό βάρος χωρίς λάµα 
και αλυσίδα 6 Kg, µε προστασία του φίλτρου αέρα από τα µεγάλα σωµατίδια σκόνης, 
εύκολο χειρισµό και χαµηλή στάθµη κραδασµών. 
 
Το µπορντουροψάλιδο µε λάµα 75 cm θα έχει µέγιστη ισχύ κινητήρα 0,7 KW ± 2%, 
ενδεικτικό βάρος 5,9 Kg, µε ρυθµιζόµενη πίσω χειρολαβή, µε γρήγορη εκκίνηση µε 
µικρή προσπάθεια, µε χαµηλό επίπεδο κραδασµών, και µε αυτόµατη επαναφορά του 
διακόπτη stop. 
 
Το µπορντουροψάλιδο µε λάµα 45 cm θα έχει µέγιστη ισχύ κινητήρα 0,6 KW ± 2%, 
ενδεικτικό βάρος 4,8 Kg και χαµηλό επίπεδο κραδασµών. 
 
Η τριβέλα θα έχει ισχύ κινητήρα 3 hp στις 7000 στροφές, ενδεικτικό βάρος 10,5 kg, 
στροφές αρίδας 160 – 200 / min, και θα συνοδεύεται από δύο αρίδες 1 m (ωφέλιµου 
πλάτους 0,8 m) µε διάµετρο 12 και 20 cm αντίστοιχα. 
 
Για τους προγραµµατιστές ποτίσµατος ιχύουν τα κατωτέρω. 
 
Ο προγραµµατιστής των 12 στάσεων, εσωτερικός ή εξωτερικός, θα είναι βασικός των 
3 στάσεων µε  δυνατότητα να δεχθεί έως 4 ακόµη πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων 
έκαστη προκειµένου να αναβαθµίζεται έως 15 στάσεις. Θα διαθέτει αυτοδιαγνωστική 
προστασία σε βραχυκυκλώµατα για προστασία από υπερτάσεις, δυνατότητα εποχικής 
ρύθµισης από την οθόνη (από 0% έως 150%) ανά 10%, 3 προγράµµατα µε 



δυνατότητα πολλών ενάρξεων ανά πρόγραµµα και ανά ηµέρα, οθόνη υγρών 
κρυστάλλων, επιλογή ανεξάρτητου προγραµµατισµού ηµερών (επιλογή διαφορετικών 
ηµερών ποτίσµατος ανά πρόγραµµα), δυνατότητα µονών – ζυγών ηµερών ποτίσµατος 
ή διαστηµάτων 31 ηµερών, συµβατότητα µε αισθητήρες βροχής, υγρασίας, 
θερµοκρασίας ή αέρα, δυνατότητα τοποθέτησης µπαταρίας και αποµνηµόνευσης των 
προγραµµάτων ακόµη και σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα διαθέτει επίσης 
κεντρική βαλβίδα εκκίνησης αντλίας, προγραµµατισµό καθυστέρησης σε βροχή, 
αισθητήρα παράκαµψης βροχής, δυνατότητα ποτίσµατος µε διαλείµατα, 
προγραµµατισµό καθυστέρησης µεταξύ στάσεων, πρόγραµµα δοκιµής και 
δυνατότητα τηλεχειρισµού.  
 
Ο προγραµµατιστής των 6 και των 4 στάσεων, εσωτερικός ή εξωτερικός, θα διαθέτει 
δυνατότητα εποχικής ρύθµισης από την οθόνη (από 0% έως 150%) ανά 10%, 3 
προγράµµατα µε δυνατότητα πολλών ενάρξεων ανά πρόγραµµα και ανά ηµέρα, οθόνη 
υγρών κρυστάλλων, επιλογή ανεξάρτητου προγραµµατισµού ηµερών (επιλογή 
διαφορετικών ηµερών ποτίσµατος ανά πρόγραµµα), δυνατότητα µονών – ζυγών 
ηµερών ποτίσµατος, συµβατότητα µε αισθητήρες βροχής, υγρασίας, θερµοκρασίας ή 
αέρα, δυνατότητα τοποθέτησης µπαταρίας και αποµνηµόνευσης των προγραµµάτων 
ακόµη και σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Θα διαθέτει επίσης κεντρική βαλβίδα 
εκκίνησης αντλίας, προγραµµατισµό καθυστέρησης σε βροχή, αισθητήρα 
παράκαµψης βροχής, δυνατότητα ποτίσµατος µε διαλείµατα, προγραµµατισµό 
καθυστέρησης µεταξύ στάσεων και πρόγραµµα δοκιµής. 
 
Ο προγραµµατιστής βρύσης θα έχει οθόνη, ελάχιστη πίεση λειτουργίας 2 atm, 
εβδοµαδιαίο κυκλικό πρόγραµµα, διάρκεια ποτίσµατος 1 λεπτό έως 12 ώρες και θα 
λειτουργεί µε αλκαλική µπαταρία, ενδεικτικά 9 V. 
 
Όλες οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές είναι το ελάχιστο που πρέπει να πληρούν τα 
µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που θα προσφερθούν. 
 
Όλα τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιµα προς χρήση σε χώρο που θα 
υποδείξει ο ∆ήµος.  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας (όλες οι τιµές σε €) είναι ως εξής: 
 

        
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ   ΜΕ ΦΠΑ 
        

1 
Μηχανή γκαζόν 
βενζίνης 2,8 KW Τεµάχιο 4 500 2000 23% 2460 

        

2 
Μηχανή γκαζόν 
βενζίνης 2,4 KW Τεµάχιο 2 350 700 23% 861 

        

3 

Πολυµηχάνηµα 
µισινέζας (µισινέζα, 

πριόνι, 
µπορντουροψάλιδο, 

καλιεργητής) Τεµάχιο 1 1100 1100 23% 1353 
        

4 

Πολυµηχάνηµα 
µισινέζας (µισινέζα, 

πριόνι) Τεµάχιο 2 650 1300 23% 1599 
        



5 

Αλυσοπρίονο 
κλαδευτικό µε λάµα 

25 εκ. Τεµάχιο 3 250 750 23% 922,5 
        

6 

Αλυσοπρίονο 
κοπής δένδρων µε 

λάµα 50 εκ. Τεµάχιο 1 550 550 23% 676,5 
        

7 

Μπορντουροψάλιδο 
µε λάµα 75 εκ. και 
χοντρό δόντι Τεµάχιο 1 550 550 23% 676,5 

        

8 

Μπορντουροψάλιδο 
µε λάµα 45 εκ. και 
χοντρό δόντι Τεµάχιο 2 200 400 23% 492 

        

9 

Μπορντουροψάλιδο 
µε λάµα 45 εκ. και 

λεπτό δόντι Τεµάχιο 2 200 400 23% 492 
        

10 

Τριβέλα ελαφρού 
τύπου 

βενζινοκίνητη µε 
δύο ανταλλακτικές 
αρίδες για φύτευση  Τεµάχιο 1 850 850 23% 1045,5 

        

11 

Προγραµµατιστής 
προεκτάσιµος 12 

στάσεων 
εσωτερικός Τεµάχιο 3 300 900 23% 1107 

        

12 

Προγραµµατιστής 
προεκτάσιµος 12 

στάσεων 
εξωτερικός Τεµάχιο 1 350 350 23% 430,5 

        

13 

Προγραµµατιστής 6 
στάσεων 
εσωτερικός Τεµάχιο 4 80 320 23% 393,6 

        

14 

Προγραµµατιστής 6 
στάσεων 
εξωτερικός Τεµάχιο 2 100 200 23% 246 

        

15 

Προγραµµατιστής 4 
στάσεων 
εσωτερικός Τεµάχιο 4 75 300 23% 369 

        

16 

Προγραµµατιστής 4 
στάσεων 
εξωτερικός Τεµάχιο 2 90 180 23% 221,4 

        

17 

Προγραµµατιστής 
βρύσης 1 στάσης 
(ενδεκτικός τύπος 

Galgon 7001) Τεµάχιο 20 65 1300 23% 1599 
        
       14944,5 
        
        

 



Σύνολο δαπάνης: δεκατέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και 
πενήντα λεπτά, µε χρέωση του Κ.Α. 35.7131 του οικονοµικού έτους 2012. 
 
Ο Συντάξας        
 
Παπαδόπουλος Απόστολος     
Μηχ/γος Μηχ/κός    
 


