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Επανάληψη Διακήρυξης  Πρόχειρου διαγωνισμού  για την προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που θα 

υλοποιήσει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-

Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 

 

Α) Τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  

209 και την παρ 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει   

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών   

 την αριθ 139/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  σχετικά με την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  

 τον κανονισμό αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της 

επιχείρησης  

  Την ανάγκη της επιχείρησης για την οποία απαιτείται η υπηρεσία αυτή  

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή στο Γ. Σύνολο για την εκτέλεση της προμήθειας ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που θα υλοποιήσει η Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

 



Με την παρούσα  μελέτη,  προβλέπεται η ανάθεση για την προμήθεια 

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που θα 

υλοποιήσει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-

Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Με την προμήθεια αυτή θα στελεχωθεί το πάρκο 

με τον ανάλογο εξοπλισμό που χρειάζεται. 

 

Προμηθευτής 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Κοινωφελή 

Δημοτική Επιχείρηση Ηρακλείου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που 

περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης πολιτισμού-

περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με την οποία κατακυρώνεται η 

υλοποίηση της προμήθειας στον προμηθευτή 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή/ές, η 

οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η 

ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, 

τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 

διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι 

υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Το τεύχος της διακήρυξης με 

όλους τους όρους, η τεχνική  και οικονομική προσφορά αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της σύμβαση 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε  με την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν3731/08  

 το άρθρο 83 του Ν2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 του ΠΔ 28/80  

 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 



 Την υπ’αριθμό 139/2016 απόφαση Δ.Σ έγκρισης προκήρυξης πρόχειρου 

διαγωνισμού 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ενδεικτικός προϋπολογισμός  

β. Τεχνική περιγραφή   

 

Άρθρο 4ο :     Τεχνικές προδιαγραφές   

 ΔΙΘΕΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

 ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΚΟΡΝΑ 

 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 131*90*98CM χωρίς σημαντικές αποκλίσεις) 

 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 24V ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 

 ΓΚΑΖΙ – ΦΡΕΝΟ ΣΕ  ΔΥΟ ΠΕΝΤΑΛ  

 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 ΩΡΑ 

 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 3 (1) 4,5 km (2) 7,2 (3) 10 km + ΟΠΙΣΘΕΝ 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 60 kg  

 ΗΛΙΚΙΑ 6+ 

 ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ (συνολικά από τον κατασκευαστή ή και τον αντιπρόσωπο) 

 SERVICE 

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

Άρθρο 5ο :    Ενδεικτικός Προυπολογισμός 

  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα Πάρκου 

Κυκλοφοριακής Αωγής 

6 680 4080 

   ΣΥΝΟΛΟ 4080 

   ΦΠΑ 23% 938,40 

   ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

5018,4 

 

Άρθρο 6ο: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές 

οι οποίες θα κατατεθούν στην επιχείρηση  Πέμπτη 2/6/2016  και ώρα 14:00μμ. 

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από: 

1. τα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα απ’ όπου θα προκύπτουν τα 

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. 

2. Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο. 

 
 

 



Άρθρο 7ο :     Χρόνος παραδοσης του αντικειμένου 

Δεκαπέντε (15) ημέρες  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το έτος 

2016  

 

Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου , για την ακριβή 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά , και λόγω της επιτακτικής  

ανάγκης αν δεν  έχει  άμεσα παραδοτέες όλες τις ποσότητες που ζητούνται να 

παραδώσει αυτές που έχει ως απόθεμα για να καλυφθούν οι ανάγκες της 

επιχείρησης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής πού έχει ορισθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς. Ο 

ανάδοχος εγγυάται ότι τα προσφερόμενα υλικά θα παραδοθούν στην Δημοτική 

Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

χωρίς κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα και ότι διατηρεί ακέραια την ευθύνη 

για όλα αυτά, έστω και αν γίνει  η οριστική παραλαβή και καταβλήθηκε από τίμημα. 

 

Άρθρο 9ο :    Ανωτέρα βία 

 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 

να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 

εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται 

ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 Άρθρο 10ο :     Αναθεώρηση τιμών  

  Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   

 

Άρθρο 11ο :     Τρόπος πληρωμής 

 



 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται 

σε 5018,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, . Η καταβολή του ως 

άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του εντολοδόχου. Στο 

ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 

 

Άρθρο 12ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 

και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

Άρθρο 13ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   

 

Άρθρο 14ο :     Δημοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της 

επιχείρησης, θα αναρτηθεί σε μια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες 

πριν τη διεξαγωγή του  διαγωνισμού και θα αναρτηθεί στο διαύγεια  

 

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                                                                         Γεώργιος Τσαγκαράκης 

 

                                                                           

 


