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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Αυτή η μελέτη συντάχθηκε για την «Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων-περιπολικών για τις 
ανάγκες της  Δημοτικής Αστυνομίας», σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», τις σχετικές περί προμηθειών ΟΤΑ εγκυκλίους του αυτού Υπουργείου. 
 
Με ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά στοιχεία κάθε προσφοράς, θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης του προς προμήθεια προϊόντος. 
 
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.996,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% 
και θα βαρύνει την με Κ.Α. 50.7132.004 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2011. 
 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τον 
σχετικό διαγωνισμό. 

                                        

 

 

 
 

 
                                         

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 24/05/2011 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Χανιά, 24/05/2011 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά –Περιγραφή 
Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις της 
Δημοτικής Αστυνομίας  οι οποίες αφορούν επιβατικά οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως 
περιπολικά για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Για να μπορέσει μία προσφορά να γίνει αποδεκτή πρέπει να πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται. 
Το προσφερόμενο όχημα πρέπει να είναι από αναγνωρισμένο κατασκευαστή, με καλή φήμη στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, απολύτως καινούριο και αμεταχείριστο, κατασκευής του ίδιου ή 
μεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού και να πληρεί όλες τις υπάρχουσες 
διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια. 
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι τύπου επιβατηγού, με τέσσερις (4) πλαϊνές και μία (1) πίσω πόρτα, 
τελευταίο μοντέλο, ευρέος εισαγόμενο, με διαστάσεις: ολικό ύψος αυτοκινήτου χωρίς φορτίο 
μικρότερο των 1.650 mm, ολικό μήκος αυτοκινήτου μικρότερο των 4.000 mm, ολικό  πλάτος 
αυτοκινήτου μικρότερο των 1.650 mm και ύψος από το έδαφος περίπου 150 mm. 
Η ένδειξη «περίπου», αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση απαιτούμενης 
τιμής. 
Ο ανεμοθώρακας θα είναι τύπου LAMINATED(TRIPLEX) Θα φέρει αλεξήλια ρυθμιζόμενα και 
εκτοξευτές νερού για τον καθαρισμό του. 
Το δάπεδο θα έχει προστατευτικό τάπητα και επί πλέον του τάπητα θα υπάρχουν προστατευτικά 
πατάκια από ανθεκτικό υλικό για όλες τις θέσεις κινητά για να μπορούν να πλένονται.  
Τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με κρύσταλλα ασφαλείας στις πόρτες. 
Τα καθίσματα θα είναι άνετα και θα διαθέτουν προσκέφαλα ασφαλείας επίσης θα διαθέτουν επένδυση 
από αντιιδρωτικό υλικό ,κατά προτίμηση σε σκούρα απόχρωση. 
Επίσης θα υπάρχει σύστημα κατά της θάμβωσης του αλεξήνεμου κατά προτίμηση με θερμό αέρα και 
του οπίσθιου κρυστάλλου με ηλεκτρική αντίσταση. 
Το ταμπλώ θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση  
όλων των  λειτουργιών και της κίνησης του οχήματος και θα υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα όργανα 
ελέγχου και οι φωτεινές ενδείξεις των διαφόρων λειτουργιών και βλαβών. 
Το όχημα θα διαθέτει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για όλες τις θέσεις εκτός της πίσω μεσαίας που 
θα είναι δύο σημείων οι δύο μπροστινές θα διαθέτουν προεντατήρες. 
Θα φέρει ηλεκτρικό αναπτήρα και ασφάλιση της θέσης της τάπας πλήρωσης δεξαμενής καυσίμου. 
Στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης. 
Το μεταξόνιο θα είναι 2.500 mm περίπου. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι ατμοσφαιρικός, ηλεκτρονικού ψεκασμού πολλών σημείων, 
καταλυτικός, τετράχρονος, δεκαεξαβάλβιδος, βενζινοκίνητος, υδρόψυκτος, με ελάχιστο κυβισμό 
1200cc και μέγιστο 1400cc με την μέγιστη δυνατή οικονομία σε καύσιμο, ιπποδύναμης τουλάχιστον 
80HP, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  με προδιαγραφές EURO5 (υποχρεωτικά) ως προς τον 
περιορισμό εκπομπής καυσαερίων. 
 
2. Κιβώτιο Ταχυτήτων 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι μηχανικό   πέντε (5) σχέσεων +μίας (1) όπισθεν .  
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3. Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης να είναι υδραυλικό διπλού διαγώνιου κυκλώματος με υποβοήθηση 
σερβομηχανισμού και να διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS τελευταίας γενιάς. 
 
4. Σύστημα διεύθυνσης 
Το τιμόνι θα διαθέτει υποβοήθηση και ρύθμιση καθ΄ ύψος. 
 
5. Ανάρτηση 
Το όχημα θα διαθέτει ανεξάρτητη ανάρτηση και στους τέσσερις τροχούς με υδραυλικούς 
αποσβεστήρες. 
 
6. Ηλεκτρικά 

i. Στο χώρο  επιβατών και φόρτωσης  του οχήματος να υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα 
φωτισμού, με κατάλληλα φωτιστικά σώματα για εργασία εντός αυτού.  

ii. Το ηλεκτρικό σύστημα να διαθέτει εγκατάσταση για σύνδεση ασυρμάτου και κεραίας 
ασυρμάτου. 

iii. Να φέρει radio – cd με ηχητική εγκατάσταση (ηχεία, καλώδια). 
 
7. Εξωτερικός Φωτισμός - Ηχητική Σήμανση 

Το όχημα θα φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. επιπλέον, θα φέρει εμπρός και 
πίσω φώτα ομίχλης, φώτα πίσω κίνησης που θα λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της 
όπισθεν ταχύτητας και τρίτο φως πέδησης. Η φωτεινή σήμανση των οχημάτων να γίνεται από 
φωτεινή μπάρα διαστάσεων (Μ Χ Π) 130 Χ 30 cm χρώματος κυανού (οι προαναφερόμενες 
διαστάσεις είναι ενδεικτικές και είναι άμεσα εξαρτώμενες από τις διαστάσεις του προσφερόμενου 
αυτοκινήτου). Η ηχητική σήμανση θα γίνεται με σειρήνα η οποία θα διαθέτει τρεις (3) ήχους. Όλα τα 
παραπάνω θα είναι εγκατεστημένα πάνω σε ανοξείδωτη σχάρα. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 
παρέχει 5-ετή τουλάχιστον εργοστασιακή εγγύηση για όλες τις συσκευές της οπτικής και ηχητικής 
σήμανσης. 

8. Λοιπός εξοπλισμός  
i. Αερόσακοι οδηγού συνοδηγού. 
ii. Βομβητής αναμμένων φώτων.    
iii. Αντικλεπτικό immobilizer. 
iv. Ηλεκτρομαγνητικές τηλεχειριζόμενες κλειδαριές. 
v. Προσκέφαλα στα καθίσματα. 
vi. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω. 
vii. Ψηφιακό ρολόι. 
viii.  Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού. 
ix.  Κλιματισμό καμπίνας. 
x.  Ηλεκτρικούς καθρέπτες αριστερά, δεξιά. 
xi.  Πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω με θερμαινόμενο τζάμι. 

 
9. Χρωματισμός-Εξωτερική σήμανση  
Ο εξωτερικός χρωματισμός του οχήματος θα είναι λευκός. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να 
τοποθετήσει: 
α) φωσφοριζέ κίτρινη γραμμή πλάτους δέκα (10) cm περιμετρικά του οχήματος. 
β) Θα αναγράφεται πάνω σε κάθε πλαϊνή – μπροστινή πόρτα «ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ» στα Ελληνικά και 
Αγγλικά και θα είναι τοποθετημένο το διακριτικό της Δημοτικής Αστυνομίας. 
γ) πάνω στο μπροστινό τζάμι θα αναγράφεται «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στα Ελληνικά στο δε 
πίσω στα Αγγλικά. 
 
Οι παραπάνω διαμορφώσεις στις όψεις του αυτοκινήτου θα γίνουν μετά από συνεννόηση του 
προμηθευτή με την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Χανίων.  
 
10. Λοιπά παρελκόμενα 
Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από: 

1. Γρύλλο και τα απαραίτητα εργαλεία αλλαγής τροχού. 
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2. Πυροσβεστήρα και φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ. 
3. Τρίγωνο στάθμευσης. 
4. Εφεδρικό τροχό πλήρη. 
5. Μονάδα VHF τουλάχιστον 10 καναλιών πλήρως εγκατεστημένη (οι συχνότητες θα 

δοθούν από την υπηρεσία). 
11. Εγγυήσεις 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει: 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη) 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία, 
ανεξάρτητα από χιλιόμετρα. 

 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ανεξάρτητα 
από χιλιόμετρα, από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία. 

Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προμηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές. 
Ο προμηθευτής σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα εξαρτήματα του οχήματος, για κάθε βλάβη ή 
φθορά, που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού. 

12. Υποστήριξη με ανταλλακτικά 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να βεβαιώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση ότι: 

α) αναλαμβάνει να διαθέτει ανταλλακτικά για το προσφερόμενο αυτοκίνητο για τουλάχιστον δέκα 
(10) έτη, που είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι προμηθευτές. 

β) Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών κατά την περίοδο της 10ετίας και του τυχόν πρόσθετου 
χρόνου διάθεσης τους, να είναι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών το πολύ από την ημερομηνία 
έγγραφης ανάθεσης της παραγγελίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο τόπος παράδοσης του 
ανταλλακτικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης των ανταλλακτικών για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, πλέον των δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το δυο τις εκατό (2%) της αξίας του 
ανταλλακτικού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και με ανώτατο όριο το είκοσι τις εκατό (20%) της 
αξίας του ανταλλακτικού. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής 
ρήτρας από τυχόν οφειλές της προς τον προμηθευτή. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται 
όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του προμηθευτή και που θα ήταν 
αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να γνωστοποιεί 
άμεσα εγγράφως την Υπηρεσία κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας προκειμένου να την επικαλεστεί. 

γ) Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) των οχημάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή, να γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, από ειδικευμένους τεχνίτες στα 
ιδιωτικά εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Να δηλώνεται με την προσφορά το πρόγραμμα των δύο 
αυτών σέρβις (χρονικό διάστημα, διανυθέντα χιλιόμετρα). 

δ) Με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τον επίσημο 
τιμοκατάλογο συντήρησης και επισκευής (εργασία και ανταλλακτικά) του πλαισίου, συνοδευόμενο 
από υπεύθυνη δήλωσή τους, με την οποία θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση αυτού μέχρις 
εκδόσεως νέου. Στην περίπτωση κατακύρωσης δε και με την υπογραφή της σύμβασης ο 
προμηθευτής να δεσμευτεί εγγράφως για την προσκόμιση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, σε κάθε 
περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού, για όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει 
αναλάβει την υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών στην Υπηρεσία. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία 
για το προσφερόμενο όχημα για 10 έτη. 

 
13. Έντυπα 
Το αυτοκίνητο πρέπει να συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας, 
συντήρησης και επισκευής - ανταλλακτικών στην Ελληνική ή Αγγλική με περιληπτικές μεταφράσεις 
στην Ελληνική. 
Τα εγχειρίδια επισκευής – ανταλλακτικών μπορεί να είναι και σε ψηφιακή μορφή. 
 
14. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης – Παραλαβή 
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το υπό προμήθεια αυτοκίνητο στις εγκαταστάσεις της 
Δημοτικής Αστυνομίας ή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Χανίων σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον 
ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. 
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Ο ίδιος ο προμηθευτής, μετά την παραλαβή του οχήματος, πρέπει να φροντίσει με δικά του έξοδα, 
για τον εφοδιασμό του αυτοκινήτου με τις απαραίτητες πινακίδες κυκλοφορίας του (η διαδικασία 
αυτή θα γίνει σε συνεννόηση με την Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας).  
 
15. Στοιχεία Προσφορών 
Οι τεχνικές προσφορές θα συνταχθούν με την ίδια σειρά αρίθμησης της παρούσας τεχνικής 
προδιαγραφής, περιγράφοντας τον προσφερόμενο τύπο αυτοκινήτου, με τον εξοπλισμό του και με 
κάθε δυνατή λεπτομέρεια χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. 
 
16. Κριτήριο Κατακύρωσης 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά (εφόσον βέβαια πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές). 
 
17. Απαραίτητα Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς  
Κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να συνοδεύεται,(εκτός των άλλων 
που περιγράφονται στην διακήρυξη),με συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές με υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζόμενου το οποίο αποτελεί παράρτημα της 
παρούσης.  
 
 
 
 
 

                                         
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 24/05/2011 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Χανιά, 24/05/2011 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 30.996,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 50-7132.004 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων-περιπολικών 
για τις ανάγκες της  Δημοτικής Αστυνομίας» ,σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
όρους που υπάρχουν στην από    /   / 2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Ο διαγωνισμός θα είναι πρόχειρος και  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
«Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , και  της με αριθμό 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης ( Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ),  και των συναφών νόμων. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (30.996,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταλογισθεί 
σε βάρος της  πίστωσης του Κ.Α. 50-7132.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Τα στοιχεία της δημοπρασίας είναι: 

i. Η Τεχνική Έκθεση. 
ii. Οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές. 
iii. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
iv. Ο Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός. 
v. Η Διακήρυξη. 
vi. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 

Τα αυτοκίνητα    θα πρέπει να παραδοθούν έγκαιρα στο Δήμο σε πλήρη λειτουργία ώστε να 
χρησιμοποιηθούν άμεσα. Προς τούτο ουδεμία έλλειψη θα δικαιολογείται καθώς και καθυστέρηση 
του χρόνου παράδοσης. Για το χρόνο παράδοσης ισχύουν ότι ορίζει το άρθρο 15 της  διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού  χρόνου από υπαιτιότητά του, 
υποχρεούται  να  πληρώσει  στον  Δήμο  πρόστιμο  που υπολογίζεται σύμφωνα με τις  διατάξεις 
του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης . 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα παραδιδόμενα αυτοκίνητα  θα 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των χαρακτηριστικών και υποδείξεων και θα είναι 
κατασκευασμένα με υλικά  άριστης  ποιότητας  απαλλαγμένα δε από κάθε κρυφό ή φανερό 
ελάττωμα,  θα  ανταποκρίνεται  δε  από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία 
προορίζονται. 

 ΑΡΘΡΟ 7 
Τον  προμηθευτή  δεν  μπορεί  να  υποκαταστήσει στην σύμβαση ή  κάποιο  μέρος  αυτής , άλλο  
φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του Δήμου , μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 8 
Η  παραλαβή των αυτοκινήτων θα γίνει σε χώρο που  θα  υποδείξει  η  Υπηρεσία , από  την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής των αυτοκινήτων και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτών κατά την 
κρίση της. Στην συνέχεια θα υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Εάν  κατά  την παραλαβή βρεθεί έστω και τμήμα  του αυτοκινήτου ότι δεν εκπληρώνει τους όρους  
της  σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της 
επιτροπής παραλαβής όπως με την αντικατάσταση ορισμένων ελαττωματικών εξαρτημάτων 
καταστεί απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο 
προμηθευτής  θα  είναι  υποχρεωμένος  χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το 
τμήμα σε προθεσμία που ορίζει η επιτροπή παραλαβής. Παρερχομένης της προθεσμίας απράκτου 
ο προμηθευτής θα κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η εγγύηση θα καταπίπτει αμέσως υπέρ του Δήμου. 
Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος στην καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση και την 
εκ νέου τοποθέτηση του ελαττωματικού εξαρτήματος, καθώς και σε οποιαδήποτε συναφή δαπάνη 
που σχετίζεται με το υπό αντικατάσταση τμήμα του. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των αυτοκινήτων ορίζεται με την  προσφορά, πλην όμως 
αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των είκοσι τεσσάρων ( 24 ) μηνών. Κατά τον  χρόνο  
εγγύησης  ο  προμηθευτής  θα είναι υποχρεωμένος   να προβαίνει  με  δικές  του  δαπάνες  στην 
άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής 
ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης , καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα 
οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες. Σε  περίπτωση  που  δεν  αποκατασταθεί  η βλάβη ή ζημιά μέσα σε  
ορισμένη  προθεσμία  που  θα  υποδειχθεί  από  την Υπηρεσία και η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 15 
εργάσιμες ημέρες τότε θα επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα 150 € για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας από την παραλαβή των  
αυτοκινήτων επιστρέφεται στον ανάδοχο η  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Η τιμή μονάδος του άρθρου της προμήθειας των αυτοκινήτων θα είναι σταθερή και αμετάβλητή  για 
όλη την  διάρκεια της προμήθειας και για κανένα  λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Για τον τρόπο πληρωμής ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Η δαπάνη δημοσίευσης 
της παρούσας βαραίνει τον ανάδοχο (άρθρο 46 του ν. 3801/09). 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος να  διαθέτει  απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των 
συνήθων απαιτήσεων των αυτοκινήτων για χρονική διάρκεια  τουλάχιστον 10 ετών. 
 
 

                                            
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 24/05/2011 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Χανιά, 24/05/2011 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 30.996,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 50-7132.004 

 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
 
 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αυτοκίνητο-περιπολικό (όπως 
τεχνικές προδιαγραφές). 

 
ΤΕΜ 

 
2 

  
   12.600,00 25.200,00

    ΣΥΝΟΛΟ 25.200,00
    Φ.Π.Α 23% 5.796,00
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.996,00

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 24/05/2011 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Χανιά, 24/05/2011 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 30.996,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 50-7132.004 

 
 
 

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
 
 
Αυτοκίνητο-περιπολικό (όπως τεχνικές προδιαγραφές). 
(Τιμή μονάδος χωρίς το ΦΠΑ) 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΑ………………………………………………………………ΕΥΡΩ(€)   
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ………………………………………………………..……ΕΥΡΩ(€) 
 
 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αυτοκίνητο-περιπολικό (όπως 
τεχνικές προδιαγραφές). 

 
ΤΕΜ 

 
2 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 
    Φ.Π.Α 23% 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                                                      (Σφραγίδα – Υπογραφή)  

                                                                                              /     /  2011 

 
 
 
 
 

                                         
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 24/05/2011 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Χανιά, 24/05/2011 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
(ναι ή όχι) 

ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθμός σελίδας 
τεχνικής προσφοράς που 
αναφέρεται η συγκεκριμένη 

προδιαγραφή 
Γενικά Χαρακτηριστικά –Περιγραφή 
 

  

Εργοστάσιο Κατασκευής- προέλευση, τύπος, 
έτος κατασκευής  

  

Ολικό ύψος αυτοκινήτου χωρίς φορτίο    

Ολικό μήκος αυτοκινήτου    

Ολικό  πλάτος αυτοκινήτου 
 

  

Ύψος από το έδαφος    

Ανεμοθώρακας  
 

  

Δάπεδο  
 

  

Κρύσταλλα ασφαλείας    

Καθίσματα    

Σύστημα κατά της θάμβωσης    

 
Ταμπλώ  
 

  

Ζώνες ασφαλείας    

Ασφάλιση της θέσης της τάπας πλήρωσης 
δεξαμενής καυσίμου. 
 

  

Άγκιστρο ρυμούλκησης. 
 

  

Μεταξόνιο   

1. Κινητήρας 
 

  

Κυβισμός    

Ιπποδύναμη    
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Ηλεκτρονικού ψεκασμού πολλών σημείων, 
καταλυτικός, βενζινοκίνητος, υδρόψυκτος 

  

EURO 5  
 

  

2. Κιβώτιο Ταχυτήτων   

3. Σύστημα πέδησης   

4. Σύστημα διεύθυνσης 
 

  

5. Ανάρτηση   

6. Ηλεκτρικά 
 

  

Σύστημα φωτισμού στο χώρο  επιβατών και 
φόρτωσης   

  

 
Εγκατάσταση για σύνδεση ασυρμάτου και 
κεραίας ασυρμάτου. 

  

 
Radio – cd  

  

7. Εξωτερικός Φωτισμός - Ηχητική 
Σήμανση 

  

Εξωτερικός φωτισμός   

Φωτεινή μπάρα    

Ηχητική σήμανση  
 

  

Εγγύηση για συσκευές οπτικής και ηχητικής 
σήμανσης 

  

8. Λοιπός εξοπλισμός  
 

  

Αερόσακοι οδηγού συνοδηγού   

Βομβητής αναμμένων φώτων   

Αντικλεπτικό immobilizer   

Ηλεκτρομαγνητικές τηλεχειριζόμενες 
κλειδαριές 
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Προσκέφαλα στα καθίσματα   

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω   

Ψηφιακό ρολόι   

 Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού   

 Κλιματισμό καμπίνας 
 

  

Ηλεκτρικούς καθρέπτες αριστερά, δεξιά   

 Πίσω πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω με 
θερμαινόμενο τζάμι 

  

 
9. Χρωματισμός-Εξωτερική σήμανση 

  

10. Λοιπά παρελκόμενα 

Γρύλλο και τα απαραίτητα εργαλεία αλλαγής 
τροχού 

  

Πυροσβεστήρα και φαρμακείο σύμφωνα με 
τον ΚΟΚ 

  

Τρίγωνο στάθμευσης   

Εφεδρικό τροχό πλήρη   

Μονάδα VHF τουλάχιστον 10 καναλιών 
πλήρως εγκατεστημένη  

  

11. Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής λειτουργίας    

Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας  
 

  

12. Υποστήριξη με ανταλλακτικά 
 

  

Υπεύθυνη δήλωση διάθεσης ανταλλακτικών 
 

  

Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης 
των ανταλλακτικών  
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Υπεύθυνη δήλωση για τα δύο πρώτα σέρβις    

Υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης τήρησης 
τιμοκαταλόγου επισκευών 

  

13. Έντυπα   

Εγχειρίδία οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης 
και επισκευής - ανταλλακτικών  

  

14. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης     

Χρόνος παράδοσης    

Έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας   

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 

 
Χανιά, 26/05/2011 
Αρ. Πρωτ.: 37982 

 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 
 
Ο Αντιδήμαρχος Χανίων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) 
αυτοκινήτων-περιπολικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η δημοπρασία θα γίνει  στις 10/06/2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρας 9:30 έως 10:00 
π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Το  νομικό καθεστώς που διέπει τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της συγκεκριμένης 
προμήθειας είναι: 

1. Οι διατάξεις της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση 
συναφών θεμάτων». 

3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
5. Η με αριθμό Π1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010). 
6. Η με αριθμό Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010). 
7. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». 

 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Πληροφορίες, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη  δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων 
οδός Κυδωνίας 29, κ. Χατζηκυριάκος, τηλ. 2821341610) μέχρι  και την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη 
δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς υπάρχει και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.chania.gr--->Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί). 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.996,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
23% που θα βαρύνει τον  Κ.Α. 50.7132.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: 
α. Έλληνες πολίτες 
β. Αλλοδαποί 
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
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δ. Συνεταιρισμοί 
ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, καλείται να αποδείξει την 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από 
τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος και ειδικότερα όπως αυτοί αναγράφονται 
στο Άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 «περί εκδόσεως ενιαίου κανονισμού 
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185/23.3.93) 

1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους (επί ποινή αποκλεισμού) τα εξής δικαιολογητικά: 

I. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε 
αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια  Αρχή που  θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  
έξι (6)  μήνες πριν από την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

II. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
σχετικών με αυτή διατάξεων  και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

III. Ρητή αναλυτική υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση του 
προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης. 

IV. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
V. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις τους που 

αφορούν  τις   εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και  ως προς τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά  την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού. 

VI. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα 
ή γραμμάτιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για πόσο ίσο προς 
5% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σαν εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσης. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιούμενου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική η 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

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

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1. 

3. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι και την προηγούμενη της 
ημέρας του διαγωνισμού. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι: 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Κυδωνίας 29 
Τ.Κ. 73135 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

4. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο  εκπρόθεσμα. 

5. Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 
επιτροπή που  παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που  
καθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν  μαζί με τις άλλες που 
κατατίθενται την ημέρα του διαγωνισμού 

6. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 
θα είναι έγγραφες, στην ελληνική γλώσσα. 
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7. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με 
κεφαλαία γράμματα: 

I. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
II. Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια. 
III. Ο αριθμός της διακήρυξης 
IV. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
V. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
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 του 
άρθρου 6 της παρούσης. 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .  Στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν και τα ακόλουθα στοιχεία :   

       α) Το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές συμπληρωμένο, 
υπογεγραμμένο και 
           σφραγισμένο. 

 β) Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος. 
 γ) Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήματος. 
 δ) Υπεύθυνη δήλωση  που να αναφέρει ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για μία δεκαετία. 
 ε) Υπεύθυνη δήλωση  για τον χρόνο παράδοσης των ανταλλακτικών. 
στ)Υπεύθυνη δήλωση  για τα δύο (2) πρώτα service ότι θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνη 
       του προσφέροντα και να δηλωθεί το πρόγραμμα των δύο αυτών service (χρονικό 
       διάστημα, διανυθέντα χιλιόμετρα). 
 ζ) Πλήρη σειρά εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής. 

 
Tα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον 
προϋπολογισμό προσφοράς, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής ισχύει η ολόγραφη. Στον φάκελο 
της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν και τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) Επίσημος τιμοκατάλογος συντήρησης και επισκευής (εργασία και ανταλλακτικά) του 
οχήματος. 
β) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται ως προς την τήρηση του 
τιμοκαταλόγου 
     μέχρις εκδόσεως νέου. 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του  κυρίως   
φακέλου. 

8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Διορθώσεις μπορεί να κάνει η Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την παραλαβή και 
αποσφράγιση των προσφορών σε σημεία που δεν επηρεάζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού οι οποίες (διορθώσεις) μονογράφονται από τα μέλη της. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή ασάφειες κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
ύστερα από έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

10. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 
11. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
12. Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα. Αν είναι φωτοαντίγραφα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι είναι ακριβή αντίγραφα από 
τα πρωτότυπα τα οποία κατέχει. Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς ένα 
τα δικαιολογητικά. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ 
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία, η μεταφορά των οχημάτων σε χώρους 
που θα υποδείξει η Υπηρεσία, το όφελος του προμηθευτή,  τα έξοδα ταξινόμησης και 
έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των  αυτοκινήτων, η αξία των δύο (2) πρώτων 
service των οχημάτων καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση. Ο αναλογούν Φ.Π.Α βαρύνει τον 
Δήμο Χανίων.  
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 
απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρία ή 
ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 
εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει 
εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.  
Αφού περάσει η ώρα το άρθρου 1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών 
εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των 
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Ο Πρόεδρος της επιτροπής 
ανακοινώνει την λήξη παράδοσης των προσφορών. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην 
επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Η 
επιτροπή μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 6 της παρούσης που 
υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια 
ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται και 
ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους. Η τεχνική και οικονομική προσφορά 
διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού 
επιστρέφονται αμέσως. Προσφορές που αποκλείστηκαν σε αυτό το πρώτο στάδιο του 
διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία 
αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. 
Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχουν 
αντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοι και 
αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός της σειράς επίδοσης της προσφοράς. 
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν 
δεκτοί στο διαγωνισμό, μονογράφονται από την επιτροπή και λαμβάνουν δημόσια γνώμη οι 
διαγωνιζόμενοι, αν το επιθυμούν, του περιεχόμενου αυτού, καθώς και των δικαιολογητικών 
των άλλων συμμετεχόντων. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται 
αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της επιτροπής, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία, παρουσία όσων οι 
προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο και θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί με fax, δύο ημέρες 
τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.  
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή συνεδριάζει για την αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών (αυτών που έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού) 
σε σχέση με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (αυτό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα του 
διαγωνισμού ή άλλη ημέρα αν ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι μεγάλος). Η 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα 
της τεχνικής αξιολόγησης. 
 
Στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τις 
οικονομικές προσφορές (για όσες έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο του 
διαγωνισμού) και τις καταγράφει σε πρακτικό και εισηγείται για τον τελικό μειοδότη το οποίο 
αποστέλλει στους συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους.  
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Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της επιτροπής. 
 
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου. 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από τη γνωμοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης, η δε σχετική απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας 
είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να 
καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος. 
 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• Το είδος 
• Την ποσότητα 
• Την τιμή 
• Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 
• Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των 
όρων τούτων. 

• Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν 
περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία  κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής.  
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της με 
αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην 
επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα 
εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
• Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
• Τα προς προμήθεια υλικά και την ποιότητα. 
• Την τιμή. 
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
• Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
• Τον τρόπο πληρωμής. 
• Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρμογή.  
• Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
• Την παραλαβή αυτών. 
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Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης 
και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η 
σύμβαση δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση 
υπογράφεται από το Δήμαρχο. 

1. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
• Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
• Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
• Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
• Εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από 
τη σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού, λόγω του χρόνου που 
απαιτείται για την αξιολόγηση των προσφορών. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν 
δικαίωμα για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν τη λήξη της, την προθεσμία κατά 
ανώτατο όριο τριών (3) μηνών, κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους 
διαγωνιζόμενους. Μετά τη λήψη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν 
συμφωνούν οι συμμετέχοντες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα είναι γραμμένα στην Ελληνική 
γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους, δείγματος για εξέταση από την επιτροπή 
αξιολόγησης των προσφορών θα μπορεί να γίνει μετά από σχετική απαίτηση από την 
επιτροπή σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί από αυτήν μέσα σε πέντε ημέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους. Η αδυναμία προσκόμισης δείγματος από το διαγωνιζόμενο, είναι 
λόγος αποκλεισμού της προσφοράς αυτού. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας αυτού ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο Χανίων, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε 
περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης 
εφαρμόζονται τα εξής: 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας 
του διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 
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διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η 
ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 
αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στο Δήμο Χανίων, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην 
Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά 

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τους 
που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους 
και είναι δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
• Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης με το ΦΠΑ, δηλ. ποσού χιλίων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ 
και ογδόντα λεπτών (1.549,80 €). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν 
γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο από ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες. 

• Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημέρες από 
την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

• Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται 
στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
• Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 
ΦΠΑ. 

• Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
• Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται 
στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών. 

• Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά 
τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία 
των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει τα υπό 
προμήθεια είδη το πολύ σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος 
παράδοσης πρέπει να καθορίζεται στις τεχνικές προσφορές. 
Η διαδικασία παραλαβής των υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται 
σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93. 
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 ΑΡΘΡΟ 16 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται εντός 
ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. Αν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται 
στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Αν το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους 
της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για να αρθούν αυτές οι αποκλίσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΓΓΥΗΣΗ 

1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα 
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των 
χαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι το σύνολο των 
υλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτε 
στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία κατασκευής.  Τα υλικά θα 
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και τη λειτουργία για την οποία 
προορίζεται. 

2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δε μπορεί να είναι μικρότερος από ένα χρόνο και 
αρχίζει από την παραλαβή του υλικού πλήρους. 

3. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν 
πληρούν τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής 
προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών 
που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων του υλικού, να γίνει απόλυτα 
κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο 
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει 
ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την 
Επιτροπή προσωρινής παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα 
κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια 
υπέρ του Δήμου. Για κάθε αλλαγή – τροποποίηση ή επισκευή, απαιτείται η προσκόμιση 
εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία με δαπάνες και 
ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή 
των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή 
του και για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός 
από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να 
αποκαταστήσει στο Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω 
λάβες. 

4. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του 
δαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη η 
φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε 
βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη 
ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε 
βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να 
συμφωνηθεί. 

5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της 
λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερο 
από πέντε εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με 
τις άλλες υποχρεώσεις από αυτό, να καταβάλλει στο Δήμο, λόγω συμφωνημένης 
ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του προμηθευτή, το ποσό των 
πενήντα ευρώ για κάθε επιπλέον μέρα. Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται με 
απόφαση του Δημάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει από την εγγύηση. 
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6. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να 
καθορίζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές και κατά περίπτωση, καθώς ακόμα 
και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. 
 

 
 

                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
           ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
Κυδωνίας 29 
TK 73135 
Χανιά Κρήτης   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗ5-5 
 
Χανιά, 27/05/2011 
Aριθμ. Πρωτ.: 38574 

 

  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων-
περιπολικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
30.996,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  306/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/06/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα από ώρας 9:30 έως 
10:00 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, 
Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει 
ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) 
υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι και την προηγούμενη 
της ημέρας του διαγωνισμού. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι: 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
            Κυδωνίας 29 
            Τ.Κ. 73135 

                                                  ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού χιλίων 
πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.549,80 €). 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες. 
 
Πληροφορίες, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους 
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη  δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές) 
διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, κ. Χατζηκυριάκος, τηλ. 
2821341610) μέχρι  και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς 
υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr      Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί). 
 
 
 

 
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
 

             ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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