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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας,
Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/08.06.2006) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 209.

 Τις διατάξεις του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 58.

 Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 τ. Α΄/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 20 §13.

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.

 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 τ. Α΄/5.8.2016) : «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

 Την αριθμ. 642/7-9-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, βάσει της οποίας βεβαιώνεται:

—η ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου,
—η συνδρομή των προϋποθέσεων της § 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016, και,
—η δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του Δήμου της αντίστοιχης πίστωσης, με αριθμό καταχώρησης α/α 661.

 Την ανάγκη του Δήμου για «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11.186,16.

 Την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αριθ. 580/2017 βάσει της οποίας :
—Διατίθεται η απαιτούμενη πίστωση για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης (N.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07-

06-2010, άρθρο 72),
—Αναλαμβάνεται δημοσιονομική δέσμευση ποσού €11.186,16 σε βάρος του ΚΑΕ 02.15.7132.001 του ισχύοντα προϋπο-

λογισμού που φέρει αριθμό καταχώρησης α/α 661 στο Μητρώο Δεσμεύσεων (N.3871/10 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄/17.08.2010).

 Τη μελέτη αριθ. 83/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου» προϋπολογιζόμενης δαπάνης

€11.186,16 (με Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ.
Α΄147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών [προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]). Κριτήριο επιλογής αναδόχου η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο με
βάση την τιμή.

2. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας :

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-

ΔΟΣ ΠΟΣΟ (€)

1 Επιβατικό όχημα τύπου station
wagon τεμ 1,00 9.021,10 9.021,10

Αξία 9.021,10
ΦΠΑ 24% 2.165,06

Συνολική δαπάνη 11.186,16
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος τύπου station wagon, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ανά-
γκες μετακίνησης προσωπικού (νοσηλευτή, κοινωνικού λειτουργού και οικογενειακής βοηθού) ,για την παροχή υπηρε-
σιών στους ωφελούμενους του Προγράμματος του ΙΚΑ Δήμου Πρέβεζας.
Η ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και δέκα έξι λε-
πτών (€11.186,16) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο, γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντος στην αγορά.

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού θα γίνει με ανάθεση και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/08.06.2006) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 209.
Τις διατάξεις του Ν. N.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 58.
Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 τ. Α΄/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας
και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 20 §13.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ. Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 116, 118 & 120.

ΑΡΘΡΟ 3 Τεχνικές προδιαγραφές

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαρά-
βατα.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά

α. Γενικά χαρακτηριστικά, τύπος, μέγεθος
Επιβατικό αυτοκίνητο καινούριο, τύπου station wagon πεντάθυρο, γνωστής και αναγνωρισμένης αυτοκινητοβιομηχανίας.
Το όχημα θα είναι σύγχρονης κατασκευής, και από τους νεώτερους τύπους που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Ο σχεδιασμός εξωτερικά, όσο και εσωτερικά θα είναι μοντέρνος, η δε ποιότητα κατασκευής αρίστη και πολυτελής.
Το όχημα θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την νόμιμη κυκλοφορία
τους σε ευρωπαϊκό έδαφος.

β. Διαστάσεις και βάρη
Οι διαστάσεις του οχήματος θα είναι : μήκος τουλάχιστον 4200m.m , πλάτος περίπου 1730/ 1940m.m(χωρις με καθρέ-
πτες)
Το μέγιστο βάρος του οχήματος θα είναι περίπου 1.050 κιλά, χωρίς τον εξοπλισμό.

γ. Πλαίσιο
Το πλαίσιο να είναι σε άριστη κατάσταση, και να είναι σύμφωνο με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε.

δ. Αμάξωμα
Ισχυρό αμάξωμα με κατάλληλες ενισχύσεις, ανθεκτικό στην στρέψη, άκαμπτο και επεξεργασμένο κατάλληλα για την α-
ντισκωρική του προστασία, εξ' ολοκλήρου από χαλυβδοέλασμα.
Χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.

ε. Κινητήρας
Το όχημα θα φέρει βενζινοκινητήρα, 1140cc έως 1200cc, τοποθετημένο στο εμπρόσθιο μέρος του.
Θα είναι τετράχρονος, τετρακύλινδρος, δεκαεξαβάλβιδος, υδρόψυκτος με σύστημα start-stop, τεχνολογίας εκπομπής ρύ-
πων σύμφωνα με την οδηγία EURO 5 της Ε. Ε.
Η ονομαστική ισχύς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 ΗΡ/5500 rpm, με ροπή τουλάχιστον 107 Nm στις 4250 rpm.

στ. Δεξαμενή καυσίμου
Μία δεξαμενή, χωρητικότητας καυσίμου 45 λίτρων.

ζ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Μετάδοση κίνησης εμπρός
Θα διαθέτει  κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων.

η. Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι θα είναι στο αριστερό μέρος του οχήματος με σύστημα αυτόματης επαναφοράς και ηλεκτρική υποβοήθηση,
ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και απόσταση.

θ. Σύστημα ανάρτησης
Οι αναρτήσεις θα είναι κατασκευασμένες από υλικά αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές σε φορτία κατά τον τύπο του οχήμα-
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τος και καλής συμπεριφοράς σε ανωμαλίες του οδοστρώματος.
Το σύστημα ανάρτησης θα είναι εμπρός με γόνατα MacPherson με τριγωνικά κάτω ψαλίδια και αντιστρεπτική δοκό και
πίσω με στρεπτό ημιάκαμπτο άξονα με ελικοειδή ελατήρια.

ι. Σύστημα πέδησης
Θα είναι με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα σύμφωνο με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Συγκεκρι-
μένα : Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και ταμπούρα πίσω. Το όχημα θα έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS καθώς
και  σύστημα υποβοήθησης σε απότομο φρενάρισμα ,καθώς και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας. Θα έχει χει-
ρόφρενο ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο.

ια. Τροχοί - Ελαστικά
Το όχημα να φέρει τροχούς 15¨ με ελαστικά προσφάτου κατασκευής, καινούρια και όχι από αναγόμωση. Επίσης, το ό-
χημα να φέρει εφεδρικό τροχό.

ιβ. Φωτισμός
Εσωτερικά: Επαρκής αριθμός φωτιστικών σωμάτων .
Εξωτερικά: Το όχημα θα φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. και επιπλέον φώτα ομίχλης εμπρός.

ιγ. Συσσωρευτής
Το όχημα θα φέρει συσσωρευτή 12V.

ιδ. Όργανα ελέγχου, εσωτερικός εξοπλισμός
Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης λειτουργίας του κινητήρα και
του οχήματος εν γένει καθώς και χειριστήρια για την κίνηση αλλά και τη λειτουργία των θυρών, κόρνα κλπ.
Θα φέρει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, και τουλάχιστον τά κάτωθι :
α) Πλήρη πίνακα οργάνων ελέγχου και ενδεικτικών λυχνιών, φωτιστικά σώματα κ.λ.π.
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
β) Θερμική μόνωση
γ) Ηχοσύστημα με CD/MP3
δ) Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων
ε) Air Condition
στ) Καθαριστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας
ζ) Ντουλαπάκι μικροαντικειμένων
η) Θήκη πόρτας οδηγού
θ) Αναπτήρας
ι) Χειρολαβή συνοδηγού
ια) Ηλεκτρικά παράθυρα
ιβ) Χειριστήρια ελέγχου ηλεκτρικών παραθύρων
ιγ) Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

ιε. Αερισμός - Ψύξη -Θέρμανση
Το όχημα θα έχει σύστημα αερισμού, θέρμανσης και κλιματισμού.
Ο αερισμός θα γίνεται με παροχή αέρα υπό πίεση και θα επιτυγχάνεται με αεραγωγούς διασποράς, ανεμιστήρες ή οποι-
οδήποτε άλλο τεχνικά αποδεκτό σύστημα.
Η θέρμανση θα επιτυγχάνεται με καλοριφέρ που θα τροφοδοτούνται από το ζεστό νερό του κινητήρα.
Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με κατάλληλη ψυκτική μονάδα με επαρκή ψυκτική ικανότητα.

Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν με τις προσφορές:
Με την προσφορά θα δοθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, που θα προκύπτουν από προσπέκτους, εικόνες, σχε-
διαγράμματα κ.λπ. των εργοστασίων κατασκευής και που θα παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού πλήρους και σα-
φούς εικόνας των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου οχήματος.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
α. Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του οχήματος (πλαισίου, αμαξώματος).
β. Των ειδικών για κάθε επί μέρους σύστημα σκαριφημάτων, σχεδίων, φωτοαντιγράφων, εντύπων κ.λπ., που ζητούνται
στις διάφορες προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.
γ. Πίνακα των εργαλείων κάθε οχήματος, που θα παραδοθούν. Τα προσφερόμενα εργαλεία να βρίσκονται σε κιβώτια ή
ερμάριο ασφαλιζόμενο με κλειδί σε κατάλληλη θέση.
δ. Τυχόν σχετική βιντεοταινία λειτουργίας και χειρισμού του οχήματος.

Εξαρτήματα - Εργαλεία
Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο και με τα εξής εξαρτήματα και εργαλεία :
-Δύο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες
-Ικανό αριθμό εσωτερικών καθρεπτών για την επόπτευση του χώρου από τον οδηγό
-Κιβώτιο πρώτων βοηθειών
-Πυροσβεστήρα κατάλληλο, με τη βάση σε προσιτή θέση.
-Ειδικούς εξωλκείς ή εργαλεία που χρειάζονται για την αποσυναρμολόγηση βασικών στοιχείων του οχήματος.
-Μια ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των διαφόρων
στοιχείων και μηχανισμών αυτού, περιλαμβανομένου και του κινητήρα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς σε σχε-
τικό πίνακα που θα συνοδεύει την προσφορά.
-Πλήρη εφεδρικό τροχό, γρύλο αντίστοιχης ικανότητας, τρίγωνο βλαβών και τάκους.
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Η αξία όλων των ανωτέρω να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή του οχήματος.
Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατά άξονα βάρη και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του θα πληρούν τις
κείμενες σχετικές διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας.
Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν μετά τη σύμβαση, σε εύλογο χρόνο πριν την παραλαβή.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγύηση λειτουργίας
Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργία (Υπεύθυνη δήλωση). Επί ποινή αποκλεισμού η εγ-
γύηση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 24 μήνες. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο
κεντρικό ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία εφ' όσον το όχημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, αλλιώς θα μεταφέρεται με
έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σ' αυτή την περίπτωση η μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κί-
νησης κ.λπ. θα γίνεται εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση.
Επίσης, θα δηλωθούν στην προσφορά ο αριθμός των δωρεάν σέρβις, με περιγραφή των εργασιών, που θα γίνουν στο
διάστημα της εγγύησης και τα τυχόν περιλαμβανόμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα, με δαπάνες της εταιρείας που συ-
μπεριλαμβάνονται στην προσφορά.
Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή σέρβις θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός της εταιρείας που υποβάλλει
την προσφορά, τότε αυτή θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ανάληψης της εν λόγω ευθύνης
σύμφωνα με την προσφορά. Το επιθυμητό είναι να εκτελούνται από την προσφέρουσα εταιρεία σε αποκεντρωμένα συ-
νεργεία ή δευτερευόντως στο κεντρικό.

Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια - ανταλλακτικά
Θα αναφερθούν τα κεντρικά και περιφερειακά συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών μετά
τον χρόνο εγγύησης καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε περίπτωση συνεργαζόμε-
νων συνεργείων απαιτείται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86).
Θα δηλωθεί εκ μέρους του αντιπροσώπου ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10έτη, εκ μέρους
δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών μικρότερο των 10 ημερών (Υπεύ-
θυνη Δήλωση).
Με την τεχνική προσφορά θα δοθεί η επιπλέον της συνήθης έκπτωση επί του εκάστοτε τρέχοντος τιμοκαταλόγου που θα
απολαμβάνουν οι φορείς, που θα χρησιμοποιούν το όχημα (Υπεύθυνη Δήλωση).

Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης καθορίζονται οι τρεις (3) μήνες, μετά την υπογραφή της σύμβασης, και η ισχύς της προ-
σφοράς θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης να είναι το δυνατόν μικρότερος.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήματος - θα γίνει από την επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγ-
γραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για παράδοσή τους σε κατάσταση λειτουργίας.
Ο τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του φορέα της προμήθειας.

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αποκλίσεις
Όπου παραπάνω αναφέρεται η λέξη περίπου εννοείται ως απόκλιση ±10%.

Ουσιώδεις απαιτήσεις
Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού εκτός εάν ανα-
φέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.

Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ
Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το μηχάνημα είναι:
Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική.
Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Αγγλική.
Καμιά προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης και πληρότητας, αρκεί στα προσκομιζόμενα στοιχεία
των προσφορών να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας
του προαναφερθέντος οχήματος. Με ποινή αποκλεισμού από την παραπέρα διαδικασία, τα στοιχεία αυτά θα προκύ-
πτουν από τα επίσημα έγγραφα στοιχεία του κατασκευαστή.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της διακήρυξης για κάθε παράγραφο.
Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο διάθεσης ανταλλακτικών. Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος διάθεσης του οποιουδή-
ποτε ανταλλακτικού ήθελε ζητηθεί να είναι 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν στην
τεχνική προσφορά δήλωση στην οποία θα αναφέρουν το μέγιστο χρόνο διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού.

ΣΤ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους τα παρακάτω:

ΑΔΑ: ΨΩ70ΩΞΧ-ΖΔΓ



ΑΔΗΜ 526_17 εγκριση προμηθειας αυτοκινητου - τεχνικες προδιαγραφες.docx
σελίδα 5 από 6

-Τα σχετικά PROSPECTUS που προσφέρονται.
-Δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του προμηθευομένου οχήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ενός επι-
βατικού οχήματος τύπου station wagon, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ανάγκες μετακίνησης προσωπικού (νοσηλευτή, κοι-
νωνικού λειτουργού και οικογενειακής βοηθού) ,για την παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους του Προγράμματος του
ΙΚΑ Δήμου Πρέβεζας
Η ενδεικτική δαπάνη προμήθειας υπολογίζεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και δέκα έξι λε-
πτών (€11.186,16) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι καινούριο, γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντος στην αγορά.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση
προμήθεια, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω: α) Η διακήρυξη β) Ο προϋπολογισμός γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων δ) Οι
τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα προσφερόμενα είδης πλήρη και έτοιμα προς λειτουργία θα παραδίδονται στις ε-
γκαταστάσεις του Δήμου εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασηςέγγραφη παραγγελία τους. Από τους δια-
γωνιζόμενους θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά τους ο χρόνος παράδοσης του υλικού.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΗΣ Εάν ο αναδειχθείς προμηθευτής δεν προ-
σέλθει να υπογράψει τη σύμβαση της προμήθειας εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης γνωστοποίησης σ' αυτόν της κατακύρωσης της δημοπρασίας στο όνομά του, τότε εφαρμόζονται τα οριζό-
μενα στα άρθρα 105 και 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι τιμές προσφοράς σε καμιά αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιο-
δήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι την παράδοση και δεν δικαιούνται ποσοστό γενι-
κών εξόδων και οφέλους.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρ-
ξη των συμφωνημένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.
Κατά την παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και οι τυχόν φθορές,
κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας χρησιμοποιηθέντων υλικών.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των, ορίζεται κατ' ελάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες από την παραλαβή τους.
Καθ' όλο το χρόνο της εγγύησης υποχρεούται ο ανάδοχος προμηθευτής να αντικαταστήσει με δικές του δαπάνες κάθε
εξάρτημα ή τμήμα που θα αποδειχθεί ελαττωματικό. Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε την ανα-
στροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος.
Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται εάν το προσφερόμενο είδος δεν είναι σύμφωνο με την Ελληνική Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι την παράδοση
στο Δήμο, καθώς και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης ο προμηθευτής ευθύνεται για οτιδή-
ποτε ήθελε συμβεί μέχρι της παράδοσης αυτού στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ως ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο προμηθευτής θα προ-
σκομίσει στο Δήμο για παράδοση τα συμφωνημένα προσφερόμενα είδη. Κατά την παράδοση πραγματοποιείται ποιοτι-
κός και ποσοτικός έλεγχος. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν 4412/2016 και από
επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του ως άνω νόμου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει εξαρτήματα ή τμήματα αυτού που θα αποδειχθούν
ελαττωματικά εντός του χρόνου εγγυήσεως. Για την περίπτωση της μη συμμορφώσεως του προμηθευτή προς την υπο-
χρέωση αυτή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί σε αυτό, σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή της αξίωσης του πο-
σού από την εγγύηση της καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η από μέρους του τελευταίου μειοδότη αθέτηση όρου της παρούσας μελέ-
της και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το δι-
καίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που προ- βλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της αξίας των ειδών από το Δήμο προς τον προμηθευτή θα γίνει με την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Όλα τα δικαιολογητικά
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 2016.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η άδεια εισαγωγής του υπό προμήθεια είδους που τυχόν θα απαιτηθεί
καθώς και η άδεια εξαγωγής από την χώρα προσέλευσής του, εκδίδονται μερίμνης και δαπάνες του προμηθευτή.
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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Χρήστος Ε. Μπαΐλης
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