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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

    Ο  Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου,  αποφασίζει και προκηρύσσει 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 βάσει 

κριτηρίων  προϋπολογισμού δαπάνης είναι   73.800,00  € με το Φ.Π.Α. 24% και 
θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου έτους 
2016 με ΚΑ  20-7131.018 τίτλο: « Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού 

μηχανήματος»  για το τμήμα Ηλεκτροφωτισμού .  

Το αντικείμενο της δημόσιας  σύμβασης  είναι : « Προμήθεια ενός καλαθοφόρου 

ανυψωτικού μηχανήματος»  

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης της προμήθειας, αποτελείται από την  
παρούσα Προκήρυξη , τις  Τεχνικές Προδιαγραφές , την  Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ημερομηνία  διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών: 

         Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 
05/12. /2016 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, 
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας,  ή θα σταλούν 
στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την σύμβαση Προμήθεια ενός 

καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη 
ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των 
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δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας 
βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την 
επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  12 / 12 /2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10: 00 : π.μ. 
έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  

ΑΡΘΡΟ  2ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις 

Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

Β. Τις αποφάσεις : 

  
1. Την 58120 / 2016… απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα 
υπογραφής στους Αντιδημάρχους  
2. Την με αριθμ. 792/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 
Α) Εγκρίνεται η προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος και η 
διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00  € με το Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου έτους 2016 με ΚΑ  20-
7131.018 τίτλο: «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος». 
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό 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 βάσει κριτηρίων. 

 Γ)  Εγκρίνονται οι  Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της 
προμήθειας ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.  
Δ) Ψηφίζονται  οι όροι  του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ    3ο 

Πληροφορίες:  

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας ενός καλαθοφόρου 

ανυψωτικού μηχανήματος μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 
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προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από  την Δ/νση  
Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου ( ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 -  1ος τηλ.  2813-
409185 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στη ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες 
τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου. Τα τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός), 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 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    4 

  Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :  

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.  

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.  

γ. Συνεταιρισμοί.  

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα 
Προκήρυξη . 

ΑΡΘΡΟ    5  

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά, ή νομικά 
πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν, ή 
εμπορεύονται  καλαθοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα και θα προσκομίσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά . 
2.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της 
παρούσας Προκήρυξης  και  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ποσού 

1.190,32 €   ευρώ. 
3.Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

• Έλαβαν γνώση των όρων της Προκήρυξης και της Τεχνικής Περιγραφής και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Δεν έχουν  συμμετάσχει:  
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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 
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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. 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών, προ της καταληκτικής ημέρας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
 
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. 
 

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 Γνωμοδοτική 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.  
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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 6ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν 
τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία, ενώπιων της Επιτροπής την 
ημέρα και ώρα του διαγωνισμού, στη Διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου 
Τίτου 1 ΤΚ  71202 ,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για 
την σύμβαση Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. Οι 
προσφορές μπορεί να σταλούν και ταχυδρομικά η να κατατεθούν  στο πρωτόκολλο 
του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού .    
  Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που 
κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή, κηρύσσεται από τον 
πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 
και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ΑΡΘΡΟ    7ο 

Προσφορές. 

 Οι  προσφορές ς υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη Προσφορά.  
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β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.  
γ) Ο τίτλος της σύμβασης «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού 

μηχανήματος ». 
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 τα προσφερόμενα υλικά ). 
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 Προκήρυξης, 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 
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μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 
στην ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ   8ο 

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 
Προκήρυξη, 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  Προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ   9ο 

Εναλλακτικές προσφορές. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε  
περίπτωση  υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ     10ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης. 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ( οικονομικής 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 Προκήρυξης, ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2.Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 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 παράβολου 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 αποφασίζουν 
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 παράβολου. 
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 του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα εξετάσει και θα 
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γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί των ενστάσεων 
είναι ή Οικονομική Επιτροπή .  
5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους 
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ    11ο 

Προσφερόμενη τιμή. 

Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ 
τρίτων και θα αφορά το γερανοφόρο καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, παραδοτέο 
στο αμαξοστάσιο του Δήμου χωρίς καμία άλλη επιβάρυνσή . 

ΑΡΘΡΟ    12ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 

 Η αρμόδια γνωμοδοτική 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  Προκήρυξης. Όταν 
πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10:30η π.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 αποσφραγίζετε 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. 
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ΑΡΘΡΟ   13ο 

Αξιολόγηση προσφορών. 

Για την αξιολόγηση των προφορών η γνωμοδοτική  Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Δήμου Ηρακλείου, θα εξετάσει και θα βαθμολογήσει την προσφορά κάθε 
ενδιαφερόμενου, βάση των παρακάτω κριτηρίων :  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟY    ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

♦  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βαθμολογία συστημάτων του οχήματος. 

Κινητήρα: Ιπποδύναμη (ΗΡ ή PS/τόνο μικτού φορτίου)  
- ροπή κινητήρα (εύρος, χαμηλότερες δυνατές 
στροφές) - Μέση κατανάλωση καυσίμου - 
αντιρρυπαντική τεχνολογία.  Συντ. Βαρύτητας 10% 

10 

Σύστημα Μετάδοσης κίνησης. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Σύστημα πέδησης. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Κιβώτιο Ταχυτήτων. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Επιδόσεις Οχήματος (μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, 

αναρριχητικότητα). Συντ. Βαρύτητας 5% 
5 

Αναρτήσεις. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Εξοπλισμός καμπίνας. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Πλαίσιο: Συμφωνία με γενικά χαρακτηριστικά-στιβαρότητα 

πλαισίου - ευελιξία - διαστάσεις (μεταξόνιο, πλάτος, μήκος). 

Συντ. Βαρύτητας 10% 

10 

Υδραυλικό σύστημα – αντλία.   Συντ. Βαρύτητας 5% 5 

Υδραυλικό σύστημα – χειριστήρια. Συντ. Βαρύτητας 5% 5 

Επιφάνεια έδρασης τηλεσκοπικού βραχίονα:  
Υλικά - τρόπος κατασκευής - Γεωμετρικά χαρακτηριστικά  – 

εργονομία, πλευρικά ερμάρια.  Πρόσθετος Εξοπλισμός και 

Χαρακτηριστικά. Συντ. Βαρύτητας 5% 

5 

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης: Διαστάσεις – διάγραμμα 
λειτουργίας φόρτισης - τρόπος λειτουργίας, καλάθι 
εργασίας Ηλεκτρική μόνωση συστήματος ανύψωσης. 
Συντ. Βαρύτητας 5% 

5 

Καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, 

πιστοποίηση ISO  κ.λ.π.). Συντ. Βαρύτητας 10% 

10 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας. Συντ. Βαρύτητας 10% 10 

Εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη 

του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 

τρόπος αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και 

επισκευών). Συντ. Βαρύτητας 5% 

5 

Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων.  Συντ. Βαρύτητας 5%   5 

Χρόνος  παράδοσης. Συντ. Βαρύτητας 15% 15 

 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο U= σ1.Κ1+σ2.Κ2+…..σν.Κν  

Όπιου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2…σν=1.  Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά 

έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό στο «U». Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί 

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 ενότητα 7, άρθρο 86 παρ. 

10,12,13. 

Απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία 

από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

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 την Επιτροπή. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 

άποψη, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της 

προσφοράς προς τη βαθμολογία της.  

 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 5 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. . 
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  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 του Δήμου Ηρακλείου  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 στην Οικονομική 
Επιτροπή, 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 της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ   14ο 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

Η ορισθείσα  γνωμοδοτική Επιτροπή των προσφορών, γνωμοδοτεί και στέλνει 
όλα τα έγγραφα της σύμβασης στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου αυτή σαν 
αποφαινόμενο  όργανο   αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 
Κατακύρωση της προμήθειας ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. 
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Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η Οικονομική Επιτροπή  
κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο 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   15ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης. 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση , η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 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  16ο 

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    17ο 

Εγγυήσεις. 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 
Α) Η  εγγύηση  για  τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2%  της  συνολικής  
προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) ποσού 
1.190,32   ευρώ η οποία θα έχει ισχύ 120 ημέρες τουλάχιστον . 
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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. 
 
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 διαιρετό 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, 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. 
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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  του Δήμου Ηρακλείου τον  
αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου |) , 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    18ο 

Χρόνος παράδοσης καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.  

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης του καλαθοφόρου ανυψωτικού 

μηχανήματος, ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών  από την ημερομηνία 
ανάρτησης της σύμβασης –συμφωνητικού στο ΚΗΜΗΔΗΣ . 

Η παράδοση του υπό προμήθεια οχήματος, θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου  στο χώρο 
του Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου. 
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το  καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα  
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης του  καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος μπορεί να παρατείνεται 
υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού 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. 
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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 του ν. 4412/2016. 
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 καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 
και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
καλαθοφόρο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
7. Μετά την προσκόμιση του καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος στο 
Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο του Αμαξοστασίου, στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης του  καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος 

ΑΡΘΡΟ    19ο 

Εκπρόθεσμη παράδοση καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. 

1.Αν το καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα 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 καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, με 
απόφαση του Δημοτικού 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     20ο 

Παραλαβή  προμήθειας.   

1.Η παραλαβή του καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος γίνεται από τις 
Επιτροπές της Παραγράφου 11β του άρθρου 221. 
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής του  καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος 

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 



  
 

                                     Προκήρυξη  προμήθειας βραχιονοφόρου                                           17 
 

διενέργεια της πρακτικής δοκιμασίας.  Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω 
διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) Να παραλάβει το  καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα  . 
β) Να παραλάβει το  καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα  με παρατηρήσεις λόγω 
αποκλίσεων από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης. 
γ) Να απορρίψει το καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα. 

Αν υπάρχει κόστος για την  διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. 
4.Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει το όχημα 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 καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος  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 καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος, 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 
καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος, επηρεάζουν την καταλληλόλητά του και 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το καλαθοφόρο ανυψωτικό 
μηχάνημα μπορεί να απορριφθεί. 
5.Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής της παραγράφου 11β του άρθρου 221, 
μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση του απορριφθεί το 
καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα  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 Δημοτικού 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. 
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6.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές Παραλαβής, πρωτοβάθμιες 
ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
7.Με απόφαση του Δημοτικού 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 Καλαθοφόρου  ανυψωτικού  
μηχανήματος. 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 Δημοτικού Συμβουλίου, 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 καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα μπορεί να τεθεί σε 
επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ    21ο 

Χρόνος παραλαβής υλικών. 

1.Η παραλαβή του καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος και η έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από 
την σύμβαση χρόνο. 
2.Αν η παραλαβή του καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος    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 του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει το καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα    αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα 
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος    και 
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
προμηθευτή. 
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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 Δημοτικού 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. 

Άρθρο 22 

Απόρριψη  του  Καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος   – αντικατάσταση του  

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος    
, με απόφαση του Δημοτικού 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 καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα   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 καλαθοφόρου  ανυψωτικού  μηχανήματος    που απορρίφθηκε 

γίνεται μετά την προσκόμιση άλλου και αφού αυτό  παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει το καλαθοφόρο 
ανυψωτικό μηχάνημα   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 του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου 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 την απορριφθέν καλαθοφόρο 
ανυψωτικό μηχάνημα   , ο φορέας μπορεί να προβεί στην  εκποίηση του , κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
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3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή του καλαθοφόρου 
ανυψωτικού  μηχανήματος  που απορρίφθηκε πριν από την αντικατάστασή του .  
 

ΑΡΘΡΟ 23ο    
 
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

 
Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή 
του καλαθοφόρου ανυψωτικού  μηχανήματος  . 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 του Δήμου .  
Γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».  
Δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 
ΑΡΘΡΟ 24ο 

 Δημοσίευση 

 
Η παρούσα  Προκήρυξη  θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ακόμα θα  
τοιχοκολληθεί  στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και στη  ιστοσελίδα 
του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr, μαζί με όλα τα έγγραφα της Δημόσιας 

σύμβασης. Αντίγραφο   της Προκήρυξης   και  των λοιπών  στοιχείων του 

διαγωνισμού της Σύμβασης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα 

παραλαμβάνουν ή λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

www.heraklion,gr.   
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών τηλ. 2813409185-186 – 

189 και το Συντάκτη της μελέτης  τηλ.  2813409630.  
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.  

 
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 

 

Μαμουλάκης Χάρης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αρμόδιος  : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
 
 

Ηράκλειο 21 / 11  / 2016 
Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης :132977 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 
71202   προκηρύσσει 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 βάσει  κριτηρίων  
προϋπολογισμού δαπάνης είναι  73.800,00 € με το Φ.Π.Α. 24% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου έτους 2016 με ΚΑ 20-7131.018 με τίτλο «Προμήθεια ενός 
καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» ,  για το έτος 2016. 
2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Έντυπο Προϋπολογισμού Προσφοράς) παρέχονται 
στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. 
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 
– 186 –189 -403 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την 
καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών .  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. 
Ακόμα περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο 
Ηρακλείου .  
3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 05./120. /2016 ημέρα  
Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 
ΤΚ  71202 , ενώπιον της επιτροπής Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη 
σύμβαση προμήθειας  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  
71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση «Προμήθεια 
ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος»,  μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη 
ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του 
διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 
ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  12 /12 /2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10: 00 : π.μ. έως 
10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  
4. 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 
και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται  το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς  Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 1.190,32 €, .    

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                           
 
                                                     ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 Προμήθεια ενός καλαθοφόρου 
ανυψωτικού μηχανήματος. 
  
 
 
 

 
  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Σκοπός. 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις  για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού βραχιονοφόρου 
οχήματος.  
 

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και  όπου η 
απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου», γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της 

αναφερόμενης τιμής. 
 

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.  

Το προς προμήθεια καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, με 
τουλάχιστον 10,5m ύψους εργασίας και 6m οριζόντιας εργασίας. Θα αποτελείται από 
πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό και θα είναι ισχυρής 
κατασκευής. 

 Θα είναι αναγνωρισμένου τύπου, γνωστού και με καλή φήμη εργοστασίου, 
θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας. 
Τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις 
ισχύουσες διατάξεις ώστε το όχημα να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους 

Ελληνικούς δρόμους, για ελάχιστο φορτίο καλαθιού εργασίας 220kg. Η φόρτιση των 
αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση δεν πρέπει υπερβαίνει τα μέγιστα 
επιτρεπόμενα όρια από τον κατασκευαστή. Στο πλαίσιο κατασκευής του μηχανισμού 
θα στηρίζονται οι βραχίονες. Στο αυτοκίνητο θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες 
επιγραφές και άλλα διακριτικά σε σημεία που θα ορίσει η υπηρεσία. Θα υπάρχει 
πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένη με τα απαραίτητα φωτιστικά και ηχητικά συστήματα. 
 

 
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, 

Τεχνικές Προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή 
αποκλεισμού, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 



  
 

                                     Προκήρυξη  προμήθειας βραχιονοφόρου                                           23 
 

   
 Ο προσφέρον θα καταθέσει υπεύθυνη Δήλωση ότι υποχρεούται, είτε να 
προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας κατασκευής, είτε 
με έξοδά του να μεταφέρει δύο μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει 
προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής, προκειμένου η Επιτροπή να ελέγξει τα 
συστήματα ασφαλείας, τις θέσεις χειρισμού  που χρησιμοποιούνται, αλλά και να έχει 
μια εικόνα του προς προμήθεια οχήματος. 

Το  καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να φέρει τα εξής πιστοποιητικά, που θα 
πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΕ/21-1209.  
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών: 
Α. Εξέταση  τύπου από πιστοποιημένο φορέα. Αφορά τον τύπο του παραγόμενου 
μηχ/τος σύμφωνα με το παράρτημα 4 της Οδηγίας 2006/42/ΕΕ. 
B. Κατάθεση ISO 9001, 14001, 1801 του κατασκευαστή που να αναφέρεται στο 
πεδίο εφαρμογής το ειδικό επάγγελμα κατασκευής, εμπορίας και service και του 
προμηθευτή για εμπορία και service. 
Με την παράδοση του οχήματος πρέπει να κατατεθούν: 
Α. Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητος τύπου ΑΑ από πιστοποιημένο φορέα 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ ( ΦΕΚ 1186/2003). 
Β.  Δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή CE. 
Γ.  Βιβλίο συντήρησης και οδηγιών χρήσης. 
Δ.  Έγκριση τύπου.  
 
2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

     2.1   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

     2.1.1.    ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το υπό προμήθεια φορτηγό αυτοκίνητο, θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο  

προδιαγραφών κινητήρα πλαισίου υπερκατασκευής, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, κατάλληλο για την τοποθέτηση υπερκατασκευής καλαθοφόρου. 

Οι διαστάσεις του οχήματος θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές, ώστε 
να εξασφαλίζουν την ευελιξία του.  
Το μεταξόνιο του οχήματος πρέπει να είναι το πολύ 3,00 μέτρα. 
 
       2.1.2   ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ. 

 
Το πλαίσιο θα είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης 

κατασκευής, γνωστού κατασκευαστή, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Το 
ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι το ελάχιστο 3,5 tn. 
Λόγω της μεγάλης καταπονήσεως του οχήματος που θα προκύπτει από την 

τοποθέτηση υπερκατασκευής, το σασί του οχήματος θα είναι βαριάς κατασκευής και 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγμα ή στρέβλωση, ακόμη και για 
φορτίο 25% μεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόμενου. 
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2.1.3  ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ). 

 
Το όχημα θα είναι προωθημένης οδήγησης με  καμπίνα 2 θυρών με τρεις 

εμπρόσθιες θέσεις επιβαινόντων. Η καμπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω 
αντικραδασμικών βάσεων.  Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι 
απαραίτητα υδραυλικό. Θα φέρει κάθισμα οδηγού με ανάρτηση, πλήρως ρυθμιζόμενο, 
καθίσματα απαραιτήτως για δύο συνοδηγούς, όλα με ζώνες ασφαλείας. 

Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως θερμική μόνωση, παρμπρίζ πανοραμικού τύπου, 
αντηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισμό, πλαστικό τάπητα δαπέδου, εξωτερικούς 
καθρέφτες, σύστημα immobilizer κλπ. Επίσης θα φέρει σύστημα αερισμού 
θέρμανσης, ψύξης (κλιματισμό), και ράδιο cd. Θα έχει δύο πόρτες με ρυθμιζόμενα 
ηλεκτρικά παράθυρα. 
 
       2.1.4   ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. 

 
Θα πρέπει να είναι Diesel τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος τουλάχιστον 130 Hp. Θα 

φέρει απαραίτητα σύστημα υπερσυμπίεσης (turbo charger). Να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας ( Euro 5 ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο 
παράδοσης ), να φέρει εξελιγμένα συστήματα τροφοδοσίας, όπως αντλία πολύ υψηλής 
πίεσης, τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας, τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κλπ. Να δοθούν διαγράμματα ισχύος ροπής 
Η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 70 lt. 
 
       2.1.5   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

 
Συμπλέκτης ξηρού δίσκου, στιβαρής κατασκευής δοκιμασμένος σε άσχημες 

συνθήκες λειτουργίας, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα 
δίνει τουλάχιστον 5 ταχύτητες μπροστά, πλήρως συγχρονισμένες και 1 πίσω. Η 
μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους πίσω τροχούς, θα εκτιμηθεί (κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών), εάν υπάρχει επιλεγόμενο σύστημα τετρακίνησης, 
δηλαδή οι εμπρός τροχοί θα εμπλέκονται με μοχλό από τον οδηγό, επίσης θα 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής για αργή ή γρήγορη κίνηση.   

Θα υπάρχει απαραίτητα έξοδος στο κιβώτιο για την προσαρμογή του 
δυναμολήπτη PTO, για την λειτουργία του υδραυλικού κυκλώματος της 
υπερκατασκευής. 

Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 90 km/h. η 
αναρριχητικότητα του οχήματος θα υπερβαίνει το 20%. 
 
       2.1.6   ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ. 
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Υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς υποβοηθούμενα από 
σερβομηχανισμό  και μηχανικό παρκόφρενο (χειρόφρενο) το οποίο θα εξασφαλίζει το 
έμφορτο όχημα σε κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα και νεκρά 
ταχύτητα, τα οποία θα ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε.. Θα έχει 
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS, και επιθυμητή είναι η ύπαρξη συστήματος 
αντιολίσθησης ASR ή ΕBD, ή οποιουδήποτε άλλου σύγχρονου συστήματος. 
 
       2.1.7  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. 

 
Θα πρέπει να υπάρχει ανάρτηση μηχανική με ανεξάρτητους τροχούς εμπρός και 

μέσω ημιελλειπτικών ή παραβολικών ελατηρίων πίσω, με αντιστρεπτικούς ράβδους 
και αμορτισέρ. Δεκτά και άλλα συστήματα ανάρτησης, αρκεί να εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια και τη στιβαρότητα του οχήματος (και επιβατών). Να γίνει πλήρης 
περιγραφή. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα το μέγιστο τεχνικό φορτίο του οπίσθιου άξονα και 
η ύπαρξη βοηθητικής ανάρτησης (κόντρα σούστα) στον πίσω άξονα. Τα αμορτισέρ θα 
είναι βαρέως τύπου τηλεσκοπικά και διπλής δράσης, η ικανότητα φόρτισης της 
ανάρτησης θα πρέπει να υπερκαλύπτει το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό φορτίο, θα 
παρέχει ευκολία συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων.      
                 

       2.1.8  ΤΡΟΧΟΙ. 

 
Πρέπει να υπάρχουν διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, μονοί στον εμπρόσθιο. 

Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής ημιτρακτερωτά. Τα 
αναγομωμένα απορρίπτονται. 
 
       2.1.9  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. 

 

Το όχημα θα συνοδεύεται από: 
• Έναν (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. 
• Ηλεκτρικούς καθρέφτες οπίσθιας θέας, εξωτερικούς. 
• Ηλεκτρικά παράθυρα. 
• Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση). 
• Πυροσβεστήρας ή πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
• Πλήρες φαρμακείο κατά Κ.Ο.Κ. 
• Τρίγωνο ασφαλείας. 
• Ταχογράφο κατά Κ.Ο.Κ. 
• Δύο Φάρους (τύπου led) που η τοποθέτησή τους θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με 

την Υπηρεσία. 
• Πλήρη σειρά φωτιστικών σημάτων, καθρέφτες, κόρνα κλπ κατά Κ.Ο.Κ. 
 
       2.1.10   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 
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Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ελάχιστη απαίτηση συντήρησης του οχήματος (π.χ. 
αλλαγή φίλτρου λαδιού, φίλτρο πετρελαίου, λαδιών κλπ). Να δηλωθούν οι χρονικές 
περίοδοι στις οποίες απαιτείται να γίνεται σέρβις του οχήματος και ο τρόπος 
πρόσβασης στον χώρο του κινητήρα. 
 
       2.1.11  ΒΑΦΗ. 

 
Το πλαίσιο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, η οποία να 

εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή αντισκωριακή προστασία. Η υπερκατασκευή, αφού 
απολιπανθεί κατάλληλα, θα βαφεί με δύο στρώσεις αστάρι και δύο στρώσεις 
χρώματος (duco) με αναδυόμενο γαλβάνισμα στα τηλεσκόπια και στα συστήματα που 
αφορούν την κίνηση του καλαθιού. Το χρώμα του πλαισίου, της υπερκατασκευής και 
οι επιγραφές που φέρει το όχημα, θα είναι ΛΕΥΚΟ, στο πλάι και στις δύο πλευρές, 
θα φέρει επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016.   
  
       2.1.12  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
 
Τόσο το πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή θα καλύπτονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί.  
 
       2.1.13  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

 
Το όχημα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις μας (Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου),  
σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 
συμβάσης. 
 
   2.2   ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.  

   

       2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ.    

      

 Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι τελείως καινούργια εξ’ ολοκλήρου 
μεταλλική και σχεδιασμένη για την ανύψωση ειδικού «καλαθιού», ασφαλώς για δύο 
(2) άτομα με τα εργαλεία τους, θα κατασκευάζεται σε σειρά από το εργοστάσιο 
κατασκευής (και όχι με περιστασιακή μετατροπή άλλου παρόμοιου μοντέλου), θα 
είναι με ποινή αποκλεισμού μικτού τύπου, δηλαδή αρθρωτού και τηλεσκοπικού 
τύπου (για να μπορεί να εργάζεται στις ειδικές συνθήκες, π.χ. αλλαγής λαμπτήρων 
σε δρόμο με παρκαρισμένα αυτοκίνητα, καλύτερη υπερπήδηση εμποδίων, κ.λ.π.) 
Διευκρινίζεται ότι ο πύργος (βάση) του ανυψωτικού μηχανισμού, δεν θεωρείται 
αρθρωτό τμήμα,. 
Θα φέρει σήμανση CE – «Ταμπελάκι» κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. 
και της Ελληνικής νομοθεσίας. 
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 Θα φέρει δικό της πλαίσιο – πλατφόρμα που θα είναι κατασκευασμένο από 
αντιολισθητικό δάπεδο αλουμινίου και θα είναι τοποθετημένο μέσω ειδικών βάσεων 
στο πλαίσιο του αυτοκινήτου. Το ανυψωτικό και η υπερκατασκευή αφού 
απολιπανθούν κατάλληλα, θα βαφθούν με δύο στρώσεις αστάρι και δύο στρώσεις 
χρώματος (duco) με αναδυόμενο γαλβάνισμα στα τηλεσκόπια και στα συστήματα που 
αφορούν την κίνηση του καλαθιού και θα είναι λευκού χρώματος. 

   
 Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα αποτελείται από: 

 
       2.2.2     ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ.  

 
 Ο ανυψωτικός μηχανισμός πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής και 
σύγχρονης τεχνολογίας, ικανός να αντέξει με την απαιτούμενη ασφάλεια όλα τα 
φορτία που δημιουργούνται από το ίδιο βάρος, το βάρος του ωφέλιμου φορτίου και 
στις δυναμικές καταπονήσεις που προκαλούνται κατά τις κινήσεις του. 
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι μικτού τύπου (αρθρωτού -τηλεσκοπικού τύπου)  
με έναν τουλάχιστον τηλεσκοπικό δοκό, περίπου 10,5m ύψους εργασίας και 6m 
οριζόντιας εργασίας. Οι βραχίονες θα περιστρέφονται επί ειδικής βάσης κατά 360 
μοίρες με υδραυλική περιστροφή σε σύστημα ατέρμονα με ρουλεμάν και προς τις δυο 
κατευθύνσεις, ο οποίος θα είναι ηλεκτρικά μονωμένος, ώστε να μπορεί να 
απομονώνεται ο ανυψωτικός μηχανισμός από το πλαίσιο - πλατφόρμα. 
  Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με σχεδιαγράμματα και βεβαίωση 
του κατασκευαστή. Θα υπάρχει σύστημα αυτομάτου οριζοντίωσης  καλαθιού. Όλο το 
υδραυλικό - ηλεκτρικό σύστημα και το υδραυλικό έμβολο θα πρέπει να είναι εντός 
της τηλεσκοπικής δοκού καθ’ όλη τη διαδρομή, ώστε να αποφεύγεται η φθορά του. 
Να κατατεθεί σχέδιο του κατασκευαστικού οίκου και βεβαίωση  του, που θα 
βεβαιώνει το παραπάνω. 
Η λειτουργία του να είναι αθόρυβη υδραυλική με χειριστήρια: 
Στο κεντρικό χειριστήριο εδάφους θα πρέπει να υπάρχει οθόνη αφής 
τουλάχιστον 7", στην οποία θα εμφανίζονται οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
του ανυψωτικού μηχανισμού, ώστε ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει και να γνωρίζει 
ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του μηχανισμού (αν το σύστημα ευστάθειας είναι στη 
σωστή θέση, αν το σύστημα του ανυψωτικού μηχανισμού είναι μέσα στα όρια 
λειτουργίας κτλ.)  

 Θα υπάρχουν αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του 
μηχανισμού, ώστε να πραγματοποιούνται οι κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα 
ελεγχόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα. Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα είναι εξ΄ 
ολοκλήρου υδραυλική. Ο υδραυλικός κινητήρας και τα υδραυλικά συστήματα θα προέρχονται από 
γνωστό οίκο, αναγνωρισμένου τύπου με ευρεία κυκλοφορία στην αγορά. Οι σωληνώσεις του 
ανυψωτικού μηχανισμού θα είναι, για καλύτερη προστασία, οπωσδήποτε εσωτερικές. Η 
λειτουργία θα ελέγχεται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με όλες τις σχετικές 
προδιαγραφές. Στη περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος, θα ακινητοποιείται ο 
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ανυψωτικός βραχίονας και θα μετακινείται με την χρήση χειροκίνητης αντλίας εκτάκτου 
ανάγκης. 

Επίσης θα υπάρχει:  
α. κεντρικός γενικός διακόπτης 
β. κλείδωμα χειριστηρίου πελμάτων με κλειδί 
γ. κλείδωμα όλων των λειτουργιών που μπορεί να γίνουν από το έδαφος με κλειδί και 
εφόσον γυρίσουμε τις εντολές στο καλάθι με κλειδί, ούτως ώστε όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το αντίστοιχο του εδάφους να τίθεται 
αυτόματα εκτός λειτουργίας. 
δ. Κεντρικό   (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας 
ε. Σύστημα PLC για:  
− Έλεγχο  κινήσεων. 
− Έλεγχο σταθεροποίησης μηχανής. 
− Μέτρηση ωρών εργασίας μηχανής. 
− Ένδειξη βλαβών. 
− Έλεγχο μηχανής για ασφαλή λειτουργία. 

 
Όλο το ηλεκτρονικό σύστημα θα ελέγχεται και θα οδηγείται από μονάδα PLC, 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή.  
 

Χειριστήριο καλαθιού  

 

α. Αναλογικοί ηλεκτρονικοί μοχλοί για όλες τις κινήσεις του μηχανισμού ώστε να 
πραγματοποιούνται οι κινήσεις με ασφάλεια και με αναλογική ταχύτητα ελεγχόμενες 
από το ηλεκτρονικό σύστημα. 
β.  Κεντρικό  (emergency stop) για άμεση διακοπή λειτουργίας. 
γ. Ενδεικτικές λυχνίες, από τις οποίες θα φαίνεται αν υπάρχει τροφοδοσία στο 
χειριστήριο, αν το σύστημα ευστάθειας είναι στη σωστή θέση και αν το σύστημα του 
ανυψωτικού μηχανισμού είναι μέσα στα όρια λειτουργίας. 
δ. Σύστημα έναρξης λειτουργίας και σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος.  
   
Χειριστήριο βραχιόνων στήριξης (ποδαρικών) 

 

α.  Ασφαλιστική βαλβίδα. 
β.  4 ξεχωριστές αναλογικές φέτες ασφαλείας για κάθε κίνηση πέλματος.   
γ.  Αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής. 
Οι βραχίονες στήριξης θα πρέπει να εκτείνονται κάθετα προς το έδαφος, ώστε να 
μην δημιουργούνται φθορές στο οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό 
σύστημα του μηχανισμού. 
δ. Τα τέσσερα πέλματα θα φέρουν αντιολισθητικά, ώστε να υπάρχει ασφάλεια σε 
επικλινή εδάφη. 
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ε. Και τα τέσσερα πέλματα θα έχουν σύστημα προέκτασης, δηλαδή θα προεκτείνονται 
τουλάχιστον 0,50 m το κάθε ένα, προκειμένου να υπάρχει περισσότερη ευστάθεια 
κατά την εργασία.       
 

       2.2.3  ΚΑΛΑΘΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
 

 Το καλάθι εργασίας θα πρέπει  να είναι αρίστης κατασκευής, υψηλής αντοχής και 
ποιότητας, ανάλογων διαστάσεων (ενδεικτικά 1.3 χ 0,6χ1.2 m) από ειδικό υλικό παρέχοντας 
επαρκή μόνωση για ηλεκτρική εργασία τουλάχιστον 5.000V. Θα πρέπει να κατατεθεί 
πιστοποιητικό μόνωσης από αναγνωρισμένο φορέα και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, 
που θα βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική μόνωση είναι τουλάχιστον 5.000V. Θα υπάρχει ηχητική 
προειδοποίηση, άγκιστρα για δύο (2) ζώνες ασφαλείας, διακόπτης για την έναρξη ή παύση του 
κινητήρα από τη θέση του καλαθιού, διακόπτης ασφαλείας που ακινητοποιεί αυτόματα όλο το 
μηχανισμό, σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop).   

� Φέρει παροχή  ρευματολήπτη  12 ή 24 volt.Στη θέση ηρεμίας του μηχανισμού το καλάθι 
θα βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο του οχήματος, ώστε να ανεβαίνει ο χειριστής χωρίς 
πρόβλημα από το δάπεδο της πλατφόρμας To δάπεδο (βάση) που θα εδράζεται ο ανυψωτικός 
μηχανισμός θα είναι μεταλλικό, στιβαρής κατασκευής, αντιολισθητικό και ικανό να δέχεται με 
την αναγκαία ασφάλεια όλα τα φορτία που δημιουργούνται και τις καταπονήσεις που 
προκαλούνται κατά την λειτουργία των βραχιόνων. 

Θα φέρει υποχρεωτικά έξι (6) μεταλλικές (από ανοξείδωτο μέταλλο, με ένα ράφι το καθ΄ ένα) 
εργαλειοθήκες, τρείς από κάθε πλευρά (κλειστά ερμάρια φύλαξης μικροεργαλείων, υλικών, 
κ.λ.π.) με κλειδαριά, μήκους 1,80 Χ0,45 ύψουςΧ0,50 βάθους, το επάνω μέρος των ερμαριών θα 
είναι ενισχυμένο με αντιολισθητική επιφάνεια, ώστε να μπορεί να αντέξει το βάρος ενός 
ανθρώπου χωρίς να παραμορφώνεται,  καθώς και σκαλοπάτια για εύκολη και εργονομική 
πρόσβαση στο καλάθι. Επί της πλατφόρμας της υπερκατασκευή θα υπάρχει μία δεξαμενή νερού 
κατασκευασμένη από πλαστικό, χωρητικότητας 50 λίτρων, με ένα μικρό βρυσάκι που θα 
καταλήγει σε ένα από τα πέλματα έδρασης.  

� Θύρα ασφαλείας. 
� Προσαρμογή καλαθιού στον πυθμένα και σύστημα οριζοντίωσης του καλαθιού σε 

όλες τις θέσεις εργασίας. 
 

 
       2.2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 
 Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού θα επιτυγχάνεται με τροφοδοσία 
υδραυλικού ελαίου, από την κατάλληλης απόδοσης αντλία ελαίου, η οποία θα 
προσαρμόζεται στο δυναμοδότη του αυτοκινήτου (PTO). Με εντολή εμπλοκής και 
απεμπλοκής από τον χειριστή. 
Όλες οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης να είναι στηριγμένες με ασφάλεια και να φέρουν 
μεταλλικά κολλήματα όπου απαιτείται. 



  
 

                                     Προκήρυξη  προμήθειας βραχιονοφόρου                                           30 
 

Το υδραυλικό σύστημα θα διαθέτει οπωσδήποτε τα κατωτέρω συστήματα ασφαλείας: 

Κεντρική βαλβίδα και βαλβίδες ασφαλείας για κάθε κύλινδρο, για ακινητοποίηση των 

ανυψωτικών βραχιόνων σε περιπτώσεις έλλειψης υδραυλικού υγρού. 

Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης με αναστολή κινήσεων στις οριακές θέσεις διαδρομής. 
Διακόπτη τύπου "μπουτόν" άμεσης διακοπής (emergency stop) λειτουργίας του 
μηχανήματος σε περίπτωση κινδύνου, τοποθετημένα στα χειριστήρια του καλαθιού. 
Σύστημα ακινητοποιήσεως. Σημειώνεται ότι για την περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να 
υπάρχει στον βασικό εξοπλισμό χειροκίνητη αντλία εκτάκτου ανάγκης. 
 
 
       2.2.5  ΠΕΛΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣΗΣ. 

 

 Σταθεροποιητές – πέλματα στη βάση του ανυψωτικού, 2 εμπρόσθια και 2 
οπίσθια και τα τέσσερα θα είναι αντιολισθιακά και προεκτεινόμενα κατά 0,5 m.  
• Ασφαλιστική βαλβίδα.   
• Ισχυρής κατασκευής και ανεξάρτητου χειρισμού για ανωμαλίες εδάφους.  
• Οριζοντίωση πλατφόρμας.  
• Αρθρωτά αντιηλεκτροπληξιακά πέλματα αυτόματης προσαρμογής. 
Οι βραχίονες στήριξης, στους οποίους προσαρμόζονται τα πέλματα έδρασης, θα 
πρέπει να εκτείνονται κάθετα  προς το έδαφος, ώστε να μην δημιουργούνται φθορές 
στο οδόστρωμα και θα ελέγχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του μηχανισμού. 

• Θα φέρει ειδικό αισθητήρα ή σύστημα, που θα απαγορεύει την κίνηση 
 του ανυψωτικού μηχανισμού, εάν πριν δεν έχει απόλυτα σταθεροποιηθεί το όχημα 
στα πέλματά του και αντιστρόφως δεν θα είναι εφικτή η απομάκρυνση των πέδιλων 
από τη θέση σταθεροποίησής τους, εάν ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν ευρίσκεται 
στην κατώτατη θέση του (θέση ηρεμίας).  
 
 

       2.2.6  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ   

               ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

  

 Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς 
λειτουργίας και θα καλύπτει εξολοκλήρου τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και 
υγείας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, το πρότυπο ΕΝ 280 όπως αυτό 

ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία αλλά και αν υπάρχει εν ισχύει σήμερα 
νεότερη σχετική νομοθεσία. Επίσης όλα τα πρότυπα σχετικά με την ασφάλεια των 

μηχανών – σήμανση CE,κ.λ.π. 

Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο ανυψωτικός μηχανισμός θα 
είναι οι  ακόλουθες: 
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� Όλο το ηλεκτρικό και υδραυλικό κύκλωμα και η μπουκάλα τηλεσκοπίου θα είναι 
προστατευμένο μέσα στην τηλεσκοπική μπούμα και μέσα στους δοκούς για την 
αποφυγή ατυχήματος και φθορών από εξωτερικές αντίξοες συνθήκες. 

� Σε περίπτωση βλάβης ή εμπλοκής του υδραυλικού κυκλώματος να 
ακινητοποιείται ο βραχίονας και στη συνέχεια να μετακινείται μέσω χειροκίνητης 
αντλίας. 

� Παράλληλα, να ελέγχεται η έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού και να μην 
επιτρέπεται η έναρξη από τον χειριστή, εφόσον δε πατήσουν σωστά τα πέλματα 
ή είναι ασταθής η έδραση του οχήματος. 

� Διακόπτης (emergency stop) με ειδικό χειριστήριο τύπου μανιτάρι. 
� Οι υδροστατικοί κύλινδροι θα φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου σε 

περίπτωση θραύσης των ελαστικών σωλήνων, οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες 
– κολλημένες και όχι με βιδώματα τα οποία δημιουργούν κινδύνους. 

� Οι σταθεροποιητές – πέλματα να διαθέτουν ηλεκτρονικούς διακόπτες μη 
προσβάσιμους και με κλειδιά που δεν επιτρέπουν τη λειτουργία του ανυψωτικού, 
αν πρώτα δεν τοποθετηθούν και δε θα επιτρέπουν τη λειτουργία τους όταν το 
καλάθι βρίσκεται  ψηλά. 

� Σε κάθε περίπτωση που ενδέχεται να δημιουργηθεί ασταθής κατάσταση θα 
διακόπτεται η λειτουργία του ανυψωτικού και θα υπάρχει  ανάσχεση λειτουργίας. 
Όταν βρίσκεται σε λειτουργία το χειριστήριο του καλαθιού το αντίστοιχο του 
εδάφους τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας με ειδικό μηχανισμό μη επισκέψιμο 
κατά την ώρα έναρξης και εργασίας. 

 

3   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά: 

1. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών της 
κατασκευής (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις 
αυτών. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των 
χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

2. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, είτε να προσκομίσει 
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας κατασκευής, είτε με 
έξοδά του να μεταφέρει δύο μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει 
προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής  προκειμένου η επιτροπή να ελέγξει 
τα συστήματα ασφαλείας και τις θέσεις χειρισμού  που χρησιμοποιούνται. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και 
θεωρημένη, του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη 
για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα 48 ωρών  από την ζήτησή 
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τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX ή 
TELEX). 

5. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κ.λ.π, πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική 
προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν. 

6. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 
7. O προσφέρων να καταθέσει σχέδια ανύψωσης.  
8. Εφ’ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

εμπειρία στο service  καλαθοφόρων  και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη 
δήλωση του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  
και μεταφρασμένη , του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και 
συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, επίσημα 
μεταφρασμένο και θεωρημένο από επίσημη αρχή.   

9. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 
9001:2008,18001,14001 διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος  
καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια 
είδους. 

10. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή, καθώς και του 
προσφέροντος και για εμπορία και service, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα 
της προμήθειας.  

11. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών  τουλάχιστον και περιγραφή της 
οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

12. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και 
εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται. 

13. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπογράφεται από τον προσφέρων και από 
τον κατασκευαστή αν δεν είναι ο ίδιος.  

14. Τέλος Το όχημα πρέπει επίσης να διαθέτει όλες τις αναγκαίες σημάνσεις και 
μηχανισμούς, για αποφυγή ατυχημάτων ή βλαβών, που θα μπορούσαν να είναι 
αποτέλεσμα λανθασμένου χειρισμού. Επίσης πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας και να εξασφαλίζει την ασφαλή και εύκολη λειτουργία του, από 
τους χειριστές του Δήμου Ηρακλείου.  

♦  

♦ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βαθμολογία συστημάτων του οχήματος. 

Κινητήρα: Ιπποδύναμη (ΗΡ ή PS/τόνο μικτού φορτίου)  
- ροπή κινητήρα (εύρος, χαμηλότερες δυνατές 
στροφές) - Μέση κατανάλωση καυσίμου - 
αντιρρυπαντική τεχνολογία.  Συντ. Βαρύτητας 10% 

10 

Σύστημα Μετάδοσης κίνησης. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Σύστημα πέδησης. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Κιβώτιο Ταχυτήτων. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Επιδόσεις Οχήματος (μέγιστη ταχύτητα, επιτάχυνση, 5 
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αναρριχητικότητα). Συντ. Βαρύτητας 5% 

Αναρτήσεις. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Εξοπλισμός καμπίνας. Συντ. Βαρύτητας 2% 2 

Πλαίσιο: Συμφωνία με γενικά χαρακτηριστικά-στιβαρότητα 

πλαισίου - ευελιξία - διαστάσεις (μεταξόνιο, πλάτος, μήκος). 

Συντ. Βαρύτητας 10% 

10 

Υδραυλικό σύστημα – αντλία.   Συντ. Βαρύτητας 5% 5 

Υδραυλικό σύστημα – χειριστήρια. Συντ. Βαρύτητας 5% 5 

Επιφάνεια έδρασης τηλεσκοπικού βραχίονα:  
Υλικά - τρόπος κατασκευής - Γεωμετρικά χαρακτηριστικά  – 

εργονομία, πλευρικά ερμάρια.  Πρόσθετος Εξοπλισμός και 

Χαρακτηριστικά. Συντ. Βαρύτητας 5% 

5 

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης: Διαστάσεις – διάγραμμα 
λειτουργίας φόρτισης - τρόπος λειτουργίας, καλάθι 
εργασίας Ηλεκτρική μόνωση συστήματος ανύψωσης. 
Συντ. Βαρύτητας 5% 

5 

Καταλληλότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού για την 

εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, 

πιστοποίηση ISO  κ.λ.π.). Συντ. Βαρύτητας 10% 

10 

Εγγύηση καλής λειτουργίας. Συντ. Βαρύτητας 10% 10 

Εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη 

του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 

τρόπος αντιμετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και 

επισκευών). Συντ. Βαρύτητας 5% 

5 

Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων.  Συντ. Βαρύτητας 5%   5 

Χρόνος  παράδοσης. Συντ. Βαρύτητας 15% 15 

 

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο U= σ1.Κ1+σ2.Κ2+…..σν.Κν  

Όπιου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σ1+σ2…σν=1.  Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά 

έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό στο «U». Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί 

για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία 

από τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 
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Ηράκλειο 17/10/2016 
                Θεωρήθηκε                                                         Ο Συντάκτης 
Ο Δ/ντης Καθαριότητας Ανακύκλωσης 
 
 
         Στυλιανός Αλεξάκης                                        Παντελής Κρουσταλάκης 
  Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                              Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β 

 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                            Προμήθεια ενός καλαθοφόρου   
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ    ανυψωτικού μηχανήματος. 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ        

 
 

Ηράκλειο 10/8/2016 

                      ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αντικείμενο της  Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). 

 Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους 
οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους όρους των συμβατικών τευχών, 
πρόκειται να γίνει η προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικά ενός 
καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. 

ΑΡΘΡΟ 20 

Αντικείμενο της Προμήθειας. 

 Το αντικείμενο της προμήθειας που θα συσταθεί με τη σύμβαση περιλαμβάνει 
την « προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος». 

ΑΡΘΡΟ 30 

Συμβατικά στοιχεία της Προμήθειας - Σειρά ισχύος αυτών. 

 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: 

• Το Συμφωνητικό.  
• Η Προκήρυξη.  
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας. 
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
• Η Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία με βάση την μελέτη 

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

ΑΡΘΡΟ 40 

Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας. 

  Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό  Διαγωνισμό. 

  σύμφωνα με τις διατάξεις  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
6. 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. 

ΑΡΘΡΟ 50 

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. 
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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  του Δήμου Ηρακλείου τον  
αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο Ηρακλείου |) , 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 
Προκήρυξης/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 60 

Προθεσμία εκτέλεσης της Προμήθειας - Ποινικές ρήτρες. 

 Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου 
και ορίζεται σε εξήντα  (60) ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ  
1.Αν το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα 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 ν. 4412/2016 , 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδομένων 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 70 

Έκπτωση του Αναδόχου. 
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 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 βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα, ο προμηθευτής κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 80 

Πλημμελής κατασκευή. 

Α)Αν η Επιτροπή Παραλαβής παραλάβει το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα 
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 βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος 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 βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου 

μηχάνημα, 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 βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα,  
επηρεάζουν την ακαταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα μπορεί να 
απορριφθεί. 
Β)Στη δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, της παραγράφου 11β του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016, μπορεί  να παραπεμφθεί για επανεξέταση, στην περίπτωση που 
απορριφθεί το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα 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. 
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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 Δήμο Ηρακλείου και για 
τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5 του 221 άρθρου του 
ν. 4412/2016. 
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 
βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος. 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 βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα μπορεί  να τεθεί  σε 
επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή του από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 90 

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 100 

Τρόπος Πληρωμής. 

 Η πληρωμή της αξίας του βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος, 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 110 

Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση. 

 Σε περίπτωση βλάβης του βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος, ο 
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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 
βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος, στις εγκαταστάσεις του 
εξουσιοδοτημένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται. 

 ΑΡΘΡΟ 120 

Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. 

1.Η παραλαβή του βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος γίνεται από τις 
επιτροπές της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής του βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος, 
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 βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα. 
β) να παραλάβει το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα με παρατηρήσεις, λόγω 
αποκλίσεων από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα. 
αν υπάρχει κόστος για την  διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο η σύνολο του προσφερόμενου 
βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος, 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 μηχανήματος και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
3.Αν η παραλαβή του βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος 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 του Δήμου Ηρακλείου και εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει το βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο 
μηχάνημα αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, το 
αρμόδιο Τμήμα που θα παραλάβει το προς προμήθεια μηχάνημα, εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του βραχιονοφόρου – καλαθοφόρου μηχανήματος και εγγραφής του στα 
βιβλία του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
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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 του ν. 4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική 
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 130 

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 140 

Πλημμελής κατασκευή. 

 Εάν το προσφερόμενο βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα, δεν 
εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο 
Ανάδοχος υποχρεώνεται να το αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 150 

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 160 

Παράδοση. 

 Το προσφερόμενο βραχιονοφόρο – καλαθοφόρο μηχάνημα, θα πρέπει να 

παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του Δήμου  Ηρακλείου, άθικτο και 
χωρίς ζημιές. 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Αλεξάκης Στυλιανός 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με α΄β                                                 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Παντελής Κρουσταλάκης 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 

 
     
     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ            Προμήθεια ενός καλαθοφόρου   
                                                                            ανυψωτικού μηχανήματος. 
                                                                               
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΤΕΜΑΧΙΑ  ΕΝΔ. ΤΙΜΗ     ΣΥΝΟΛΟ 

__________________________________ΜΟΝΑΔΟΣ__________________

___ 

  

1.  καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα 1                  59.516,13 €               59.516,13 € 
___________________________________________________________ 

     ΣΥΝΟΛΟ        59.516,13 € 

     Φ.Π.Α. 24%        14.283,87 €                                  

______________________________________ 

       

     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       73.800,00 €  

                                     

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

         Ο Διευθυντής          

     Αλεξάκης Στυλιανός                                  Παντελής Κρουσταλάκης       

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με β΄β                     Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με β΄β                     

 


