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                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση 

προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και προμήθειας 

χλοοκοπτικών μηχανημάτων 

      Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προχωρήσει στην 

προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και προμήθειας χλοοκοπτικών 

μηχανημάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού 

προϋπολογισμού 34.481,21 € με το ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/2022 

Τεχνική Περιγραφή (μελέτη). 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  07/11/2022. 

    

      Καλείστε μέχρι και την 14/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 π.μ., 

να καταθέσετε την προσφορά σας στο γραφείο προμηθειών (106) του Δήμου 

Αλεξ/πολης, αφού πρώτα πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου από το γραφείο 

Πρωτοκόλλου του ιδίου Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 

- Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο). 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

mailto:karmat@alexpolis.gr




α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) με 

το γνήσιο της υπογραφής, ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος 

του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) ενεργητική 

δωροδοκία, γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

   Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Δ.Σ. έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γγ) στις περιπτώσεις των 

Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δδ) στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο 

β. Φορολογική ενημερότητα (εκτός είσπραξης χρημάτων) 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (εκτός είσπραξης 

χρημάτων) 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του νομικού προσώπου.  

ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι: 

 Μελέτησαν και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης και της αριθμ. 119/2022 μελέτης και ότι τα είδη 

που προσφέρουν τηρούν τις ζητούμενες προδιαγραφές 

  Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ 

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν δικαίωμα. 

στ. Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ) για τον ανάδοχο, μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης.  

                              Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                            ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & Δ. Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 

 

                                             ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ     





 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
  Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει  προμήθεια: 

 8 Φυσητήρες χειρός για επαγγελματική χρήση. 

 2 Αλυσοπρίονα για επαγγελματική χρήση. 

 2 Μικρά αλυσοπρίονα κλαδευτικά για επαγγελματική χρήση. 

 3 Πτυσσόμενα αλυσοπρίονα (Κονταροαλυσοπρίονο). 

 2 Χλοοκοπτικό μηχάνημα αυτοπροωθούμενο. 

 9 Μεσινέζες-Βενζινοκίνητα Θαμνοκοπτικά χειρός. 

 1 Τροχείο Αλυσίδας. 

 1 Επικαθήμενο χλοοκοπτικό βενζίνης μαζί με πλαίσιο κοπής. 

 2 Επικαθήμενο χλοοκοπτικό βενζίνης. 

Ο ανωτέρω βενζινοκίνητος εξοπλισμός υποδείχθηκε από το συνεργείο του 
τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έχει μακρά πείρα, τόσο στις 
τεχνικές όσο στην ποιότητα κατασκευής των αναφερομένων εξαρτημάτων, 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του τμήματος σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό. Όλα τα παραπάνω εργαλεία – εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την 
αποκλειστική χρήση-συντήρηση του φυτικού στοιχείου και τον καλλωπισμό των 
χώρων πρασίνου του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα οποία 
διαχειρίζεται με ευθύνη δική του το συνεργείο πρασίνου του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον, από τα παραπάνω αναφερόμενα είδη εξοπλισμού τα 
δυο (2) Επικαθήμενα χλοοκοπτικά βενζίνης και ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα 
αυτοπροωθούμενο θα προμηθευτούν για το τμήμα αθλητισμού, το οποίο και τις 
υπέδειξε και τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Όλα τα αναφερόμενα εξαρτήματα είναι με την χρήση βενζίνης σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της κείμενης αλλά και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης προβλέπεται να ανέλθει 
συνολικά στο ποσό των 34.481,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα 
βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 35.7131.001 του Τμήματος Πρασίνου με το ποσό των: 
24.801,40€, καθώς επίσης και το κωδικό ΚΑ 15.7131.010 του τμήματος Αθλητισμού 
με το ποσό των: 9.679,81€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτό 
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο της μελέτης Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης. 

            Αλεξανδρούπολη,  13/10/2022 
               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                       ΕΛΕΓΧΗΚΕ 
                                  Η Προϊσταμένη                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Πρασίνου» 
 
Αρ. Μελέτης:  119 / 2022 
CPV:16600000-1 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

Κουματζίδου Νερατζιά  
  MSc Γεωπόνος Π.Ε. 

 





    π. Απόστολος Οικονομίδης                                   Κουματζίδου Νερατζιά 
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός                                    MSc Γεωπόνος Π.Ε. 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού Πρασίνου» 
 
Αρ. Μελέτης: 119 /2022 
CPV:16600000-1 

 

                                                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) 
 

α/α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

Τμήμα Πρασίνου KA 35.7131.001 

1 
Φυσητήρας χειρός για 
επαγγελματική χρήση 

16600000-1 Τεμ. 8 320,00 2.560,00 

2 
Αλυσοπρίονο για 

επαγγελματική χρήση 
16600000-1 Τεμ. 2 570,00 1.140,00 

3 

Μικρό αλυσοπρίονο 

κλαδευτικό για 

επαγγελματική χρήση 

16600000-1 Τεμ. 2 350,00 700,00 

4 
Πτυσσόμενο αλυσοπρίονο 
(Κονταροαλυσοπρίονο) 

16600000-1 Τεμ. 3 510,00 1.530,00 

5 
Χλοοκοπτικό μηχάνημα 
αυτοπροωθούμενο 

16600000-1 Τεμ. 1 645,00 645,00 

6 
Μεσινέζα-Βενζινοκίνητο 
Θαμνοκοπτικό χειρός 

16600000-1 Τεμ. 9 690,00 6210,00 

7 Τροχείο Αλυσίδας 16600000-1 Τεμ. 1 304,84 304,84 

8 
Επικαθήμενο χλοοκοπτικό 
βενζίνης μαζί με πλαίσιο 
κοπής 

16600000-1 Τεμ. 1 6.911,29€ 6.911,29 

ΣΥΝΟΛΟ: 20.001,13 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,27 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 24801,40 

Τμήμα Αθλητισμού KA 15.7131.010 

9 
Επικαθήμενο χλοοκοπτικό 
βενζίνης 

16600000-1 Τεμ. 2 3.580,65 7.161,30 

10 
Χλοοκοπτικό μηχάνημα 
αυτοπροωθούμενο 

16600000-1 Τεμ. 1 645,00 645,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 7.806,30 

Φ.Π.Α. 24% 1.873,51 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 9.679,81 

 

                                                            Αλεξανδρούπολη, 13/10/2022 
 
 
 

 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

π. Απόστολος Οικονομίδης 
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
 
 
 

Κουματζίδου Νερατζιά  
               MSc Γεωπόνος Π.Ε. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

Κουματζίδου Νερατζιά  
  MSc Γεωπόνος Π.Ε. 

 





 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Πρασίνου» 
 
Αρ. Μελέτης:  119 / 2022 
CPV:16600000-1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1.  Άρθρο Σ-Μ1   Φυσητήρας χειρός για επαγγελματική χρήση 

     Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ21    

 

Φυσητήρας βενζινοκίνητος, με σύστημα απόσβεσης κραδασμών ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι ταλαντώσεις του κινητήρα εξασφαλίζοντας την άνετη χρήση πολύωρης 

εργασίας, και την ξεκούραστη εργασία. Ο έλεγχος θα γίνεται με την χρήση χειριστηρίων. Ο 

κινητήρας θα έχει ισχύ τουλάχιστον 0,80 KW /  ΗP , ιπποδύναμη τουλάχιστον 1,10 hp και 

κυβισμό  περίπου  25-30 cm3. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ να είναι τουλάχιστον 0,4 lt, οι 

στροφές που αναπτύσσει ο κινητήρας να είναι από 7000 στρ/λεπτό έως 7500 στρ/λεπτό. 

Ο θόρυβος κατά την διάρκεια λειτουργίας δεν θα ξεπερνά τα 110 dB, και το βάρος του 

μηχανήματος δεν θα ξεπερνάει τα 4.5 Kg , ώστε να μην κουράζει τον χειριστή. 

Επιπλέον, η ταχύτητα του αέρα αναλόγως της χρήσης μύτης εξόδου θα κυμαίνεται 

από 65 έως 90 m/sec. Ενώ ο όγκος αέρα δεν θα είναι λιγότερος από 12 m3/min. 

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE 

Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον δυο έτη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
         Αριθμητικώς:  # 396,80€ #  

 
 
2. Άρθρο Σ-Μ2   Αλυσοπρίονο κλαδευτικό για επαγγελματική χρήση 
                              Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 

 
Τα εξάρτημα θα πρέπει να κάνει χρήση βενζίνης και είναι νέας τεχνολογίας χαμηλής 

κατανάλωσης καυσίμου με αντιστοιχία χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.  

Ο κινητήρας θα έχει ιπποδύναμη τουλάχιστον 3,3 ΗΡ και κυβισμό έως 51cc , και 

λάμα κοπής ελάχιστου μήκους 45 cm, τέλος το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 5 κιλά.  

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE.  

Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον δυο έτη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
        Αριθμητικώς:  # 706,80€ #  

 





3. Άρθρο Σ-Μ3   Μικρό αλυσοπρίονο κλαδευτικό για επαγγελματική χρήση 
                              Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 

 
Τα εξάρτημα θα πρέπει να κάνει χρήση βενζίνης και είναι νέας τεχνολογίας χαμηλής 

κατανάλωσης καυσίμου με αντιστοιχία χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.  

Ο κινητήρας θα έχει ιπποδύναμη τουλάχιστον 1,5 ΗΡ , μέγιστη ισχύ 1.1 KW και 

κυβισμό έως 27cc , και λάμα κοπής ελάχιστου μήκους 25 cm, τέλος το βάρος του δεν θα 

ξεπερνά τα 2,8 κιλά.  

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE.  

Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον δυο έτη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ   
        Αριθμητικώς:  # 434,00€ #  

 

4.  Άρθρο Σ-Μ4   Πτυσσόμενο αλυσοπρίονο (κονταροαλυσοπρίονο) 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 

 

Το μηχάνημα θα είναι σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση, το 

κονταροαλυσοπρίονο με τον τηλεσκοπικό άξονα θα προσφέρει μεγαλύτερη δυνατή 

προσβασιμότητα, με ισορροπημένο βάρος, που θα  επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα 

με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Ο κινητήρας θα πρέπει να  εξασφαλίζει γρήγορη 

επιτάχυνση και μεγάλη ροπή με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές ρύπων, φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

 

Κυβισμός: >=25 см³ 

Μέγιστη Ιπποδύναμη: >=1.2 HP 

Βάρος: <=5,5 kg 

Ελάχιστο μήκος εκτεταμένο με τον εξοπλισμό κοπής: >=240 cm 

 

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE.  

Εγγύηση προϊόντος τουλάχιστον δυο έτη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
         Αριθμητικώς:  # 632,40€ #  

 
 
5.  Άρθρο Σ-Μ5   Χλοοκοπτικό μηχάνημα αυτοπροωθούμενο 

     Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ21    

 

Αυτοκινούμενη τετράχρονη μηχανή γκαζόν, με σύστημα απόσβεσης κραδασμών 

ελαχιστοποιούν τις ταλαντώσεις του κινητήρα εξασφαλίζοντας την άνετη χρήση πολύωρης 

εργασίας και ξεκούραστη εργασία. Με χρήση χειριστηρίου μεταφέρετε η κίνηση από τον 

κινητήρα στις ρόδες, Ο βενζινοκινητήρας επιπλέον περιστρέφει τα μαχαίρια κοπής. Το 

μηχάνημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για μεγάλης έκτασης επιφάνειας κοπής (>750m2). Η 

επιφάνεια κοπής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55cm. Ο κινητήρας θα έχει ισχύ 





τουλάχιστον 4 ΗP και κυβισμό περίπου τουλάχιστον 165cc. Η χωρητικότητα του κάδου να 

είναι τουλάχιστον 70 lt, το πλάτος κοπής 55cm, το ελάχιστο ύψος κοπής 25mm ενώ το 

μέγιστο ύψος κοπής 75mm.  

Ο θόρυβος κατά την διάρκεια λειτουργίας δεν θα ξεπερνά τα 110 dB, και το βάρος 

του μηχανήματος δεν θα ξεπερνάει τα 9.0 Kg. 

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE.  

H Εγγύηση προϊόντος θα είναι τουλάχιστον δυο έτη. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
         Αριθμητικώς:  # 799,80€ #  

 
 
6. Άρθρο Σ-Μ6   Μεσινέζα-Βενζινοκίνητο Θαμνοκοπτικό χειρός 
     Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 
 

Το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό χειρός θα έχει δίχρονο κινητήρα βενζίνης με 

ιπποδύναμη κινητήρα τουλάχιστον 2,8 hp και κυβικά τουλάχιστον 45cc. 

Το θαμνοκοπτικό θα είναι χειρός / ώμου και το βάρος δεν θα ξεπερνά τα 9 κιλά. Θα 

περιέχετει στην συσκευασία κεφαλή μεσινέζας και δίσκος κοπής.  

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE.  

H Εγγύηση προϊόντος θα είναι τουλάχιστον δυο έτη. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) μαζί με τα παρελκόμενα.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
                      Αριθμητικώς:  #855,60€# 

 

7. Άρθρο Σ-Μ7   Τροχείο Αλυσίδας αλυσοπρίονου 
     Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 21 
 

Τροχιστικό μηχάνημα αλυσίδας ρεύματος 230V. Θα τοποθετείται και θα λειτουργεί 

σε σταθερή βάση (βίδωμα σε πάγκο εργασίας), θα έχει μονοφασικό μοτέρ τουλάχιστον 180 

Watt, και θα είναι  κατάλληλο για τρόχισμα όλων των τύπων αλυσίδας, ιδανικό για 

επαγγελματική χρήση. Θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να κλειδώνει αυτόματα όταν 

χαμηλώνεις την κεφαλή για να γίνει το τρόχισμα της αλυσίδας. Θα πρέπει να τροχίζει τόσο τα 

δεξιά όσο και τα αριστερά δόντια της αλυσίδας. Λόγω αυτής της ιδιότητας θα τροχίζονται και 

οι δύο μεριές του δίσκου από έξω προς τα μέσα. 

Το εξάρτημα θα πρέπει να έχει πιστοποίηση CE.  

H Εγγύηση προϊόντος θα είναι τουλάχιστον δυο έτη. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) μαζί με τα παρελκόμενα.  

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
                      Αριθμητικώς:  #378,00€# 

8. Άρθρο Σ-Μ8      Επικαθήμενο χλοοκοπτικό βενζίνης μαζί με πλαίσιο κοπής. 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ21    
 





Το τρακτέρ θα είναι βενζινοκίνητο αυτοκινούμενο με μεταβλητή ταχύτητα κίνησης. Ο 

τετράχρονος  βενζινοκινητήρας θα δίνει κίνηση και θα περιστρέφει τα μαχαίρια κοπής. Το 

όχημα μπορεί να το χειριστεί ένας οδηγός, ο οποίος κάθετε στην θέση που θα διαθέτει. Η 

χρήση θα είναι για μεγάλες εκτάσεις κοπής (>780m2). Η μέγιστη επιφάνεια κοπής των 

μαχαιριών θα είναι 112 cm και θα διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος κοπή από 25 mm έως 75mm. Ο 

κινητήρας θα είναι τουλάχιστον 14 hp και 500 cc.  

Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και το πλαίσιο κοπής το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα στο 
αυτοκινούμενο και θα είναι της ίδια κατασκευάστριας εταιρείας προκειμένου να λειτουργεί  
ορθά. 
 
Τα εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE.  
H Εγγύηση προϊόντος θα είναι τουλάχιστον δυο έτη. 
Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΜΗΔΕΝ 
ΛΕΠΤΑ   

        Αριθμητικώς:  # 8.570,00€ # 

 

9. Άρθρο Σ-Μ9      Επικαθήμενο χλοοκοπτικό βενζίνης. 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ21    

 

Το αυτοκινούμενο τρακτέρ θα έχει κινητήρα βενζίνης. Θα φέρει βενζινοκινητήρα, ο 

οποίος περιστρέφει τα μαχαίρια κοπής. Θα είναι κατάλληλο για μεσαίας και μεγάλης έκτασης 

επιφάνειες κοπής (> 780 m2). Η έκταση του χώρου καθορίζει και την επιλογή του πλάτους 

κοπής του μηχανήματος, καθώς όσο πιο πλατιά είναι η λεπίδα, τόσο περισσότερο γρασίδι 

κόβει με κάθε πέρασμα. Η μέγιστη επιφάνεια κοπής των μαχαιριών ανέρχεται στα 108cm. Θα 

περιέχει κάδο συλλογής, στον οποίο συγκεντρώνεται το κομμένο γρασίδι. Ο κάδος θα έχει 

ελάχιστη χωρητικότητα 310 λίτρα. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενο σύστημα κοπής, έτσι ώστε να 

μπορεί να αφήσει άκοπο γκαζόν από 38 έως 102mm, ρυθμίζοντας μα αυτό τον τρόπο το ύψος 

κοπής που επιθυμεί ο χειριστής. Η ιπποδύναμη το βενζινοκινητήρα θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 12hp. 

(Οι προδιαγραφές δόθηκαν από το τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εθελοντισμού, 

Παιδείας & Νέας Γενιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης). 

Να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας με έγκριση και σήμανση CE.  

H Εγγύηση προϊόντος θα είναι τουλάχιστον δυο έτη. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ.). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΜΗΔΕΝ 

ΛΕΠΤΑ   
        Αριθμητικώς:  # 4.440,00€ # 

                                                     Αλεξανδρούπολη, 13/10/2022 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 

π. Απόστολος Οικονομίδης 
MSc Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός 





 

 

 

 

 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο  1ο: 

Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα αποτελεί την γενική συγγραφή υποχρεώσεων της προμήθειας 
βενζινοκίνητου και ηλεκτροκίνητου εξοπλισμού του συνεργείου πρασίνου, τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και καλλωπισμού 
των χώρων πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται στο ποσό των 27.807,43 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 34.481,21€.  

 

Άρθρο  2ο : 

Ισχύουσες διατάξεις 

   Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016)  Δημόσιες 
Συμβάσεις Εργων , Προμηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 3463/2006 –ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων. 

 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα 
Καλλικράτης. 

 Τον N. 3861/10 ΦΕΚ 112 A/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα. 

 
 

Άρθρο  3ο: 
Συμβατικά Στοιχεία 

 
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
Πρασίνου» 
  
Αρ. Μελέτης: 119 /2022 
CPV:16600000-1 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 
 
 

Κουματζίδου Νερατζιά  
 MSc Γεωπόνος Π.Ε. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 
 

Κουματζίδου Νερατζιά  
 MSc Γεωπόνος Π.Ε. 

 





α) Η Σύμβαση 
β) Η Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Οι  Τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
ε) Ο Προϋπολογισμός της προσφοράς του αναδόχου 
 
 
 

Άρθρο 4ο: 
Παράδοση της  προμήθειας 

 
Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, σε διάστημα έξη 
(6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε χώρο που θα 
καθοριστεί στην σύμβαση και θα παραδοθεί-παραληφθεί με την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. 

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις ποσότητες και ολόκληρη 
την αξία της σύμβασης αλλά οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις 
πραγματικές ανάγκες του. Ωστόσο, αν ο Δήμος ζητήσει τις συνολικές ποσότητες, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει την απαίτηση 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ή 
των τυχόν χορηγηθεισών παρατάσεων μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με 
το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Για κάθε υπέρβαση της προμήθειας αυτής, ορίζεται 
ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412. 
 

Άρθρο 5ο: 

Ποιότητα υλικών 

Τα υλικά από τα οποία θα αποτελείται η προμήθεια πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας καινούρια και αμεταχείριστα, χωρίς βλάβες και ελαττώματα και να 
πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 

Σε περίπτωση που παρατηρούνται αποκλίσεις από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένο είδος, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε 
αντικατάσταση του είδους εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να 
προβεί στην απόρριψη των υλικών αυτών άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως.  

Τα προσκομιζόμενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση και πιστοποίηση 
CE. Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, ισχύουν ανάλογα µε την 
περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα οποία θα 
πρέπει να αποδεικνύονται στα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια που θα συνοδεύουν 
τα μηχανήματα. Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι σύμφωνα με όσα τα 
σχετικά πρότυπα και η Ελληνική Νοµοθεσία καθορίζουν, σύγχρονα, καινούργια, 
άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές και θα 
συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα έγγραφα εµπορίας και διακίνησης 
προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.  





 

Άρθρο 6ο: 

Υποβολή προσφορών – ανάδειξη αναδόχου 

Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το συγκεκριμένο είδος, 
όπως αυτό αναλύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο συμμετέχων οφείλει να δώσει 
ενιαία προσφορά  για το σύνολο της προμήθειας. Η προσφορά θα πρέπει να 
περιλαµβάνει περίοδο εργοστασιακής εγγύησης για τρία (3) τουλάχιστον έτη 
δηλαδή τριάντα έξη (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής του πρωτοκόλλου 
παράδοσης-παραλαβής δηλαδή από την ηµεροµηνία παράδοσης όλου του  
εξοπλισμού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για τρείς (3) 
μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η κατακύρωση 
του αποτελέσματος θα γίνει από  την  Οικονομική Επιτροπή. Οι διατάξεις των 
ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και της σύμβασης.  

 Κάθε προσφορά θα είναι αναλυτική και  θα πρέπει με πληρότητα και 
σαφήνεια να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού με 
πλήρη στοιχεία – έντυπα, prospectus λειτουργιών, τεχνικών 
ενεργειακών χαρακτηριστικών, χώρα προέλευσης – κατασκευής, κλπ.,  
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος εργοστασιακής 
εγγύησης του εξοπλισμού ο οποίος θα είναι τουλάχιστον για τρία (3) 
χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου εξοπλισμού,  οποίος δεν 
θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την επόμενη της υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης. 

 Πιστοποιήσεις που θα συνοδεύουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, 
όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με 
την κείμενη ελληνική νομοθεσία. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να διαθέτει ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα μηχανήματα για πέντε 
(5) έτη τουλάχιστον. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
κατά την παράδοση των μηχανημάτων, ο προμηθευτής οφείλει να 
προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην 
ελληνική γλώσσα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή ότι υποχρεούται να παρέχει 
τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα (5~10) 
εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από το Δήμο), να 
αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα 





υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα 
που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.  

 
 

Άρθρο  7ο: 
Υποχρεώσεις του προμηθευτή 

 
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι σταθερές και 

αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας και δεν 
αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα 
αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής τιμών. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το προσωπικό του δεν τελούν σε σχέση προστήσεως με τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων και ευθυνών του, φροντίζει για 
την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την 
παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς και δεν δικαιολογείται για την άγνοια του 
χώρου. Επίσης, ευθύνεται προσωπικά αυτός μόνο – Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – αποκλειόμενης 
ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας - εγκατάστασης ατυχήματα που μπορεί να 
συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία. 

O ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του, 
για την καταβολή των εισφορών στους οικείους οργανισμούς και για την τήρηση 
των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.  

Στην αξία των προμηθευόμενων υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες 
οι νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να παραδώσει όλα τα μηχανήματα που 
αναφέρονται στην σύμβαση την ίδια μέρα και όχι τμηματικά.  
 
 

Άρθρο 8ο:  
Ανωτέρα βία 

 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση.  Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 





Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοσμένος ανάλογα. 
 
 

Άρθρο 90 :  
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας – Υπέρβασης Προθεσμίας 

 
      Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

  Δεν αναγνωρίζεται στον προμηθευτή παράταση της πιο πάνω προθεσμίας λόγω 
ισχυρισμού άγνοιας των τοπικών συνθηκών της περιοχής που θα παραδοθεί η 
προμήθεια. Μπορούν να χορηγηθούν παρατάσεις της πιο πάνω προθεσμίας μόνο 
για ειδικούς λόγους, μετά από σχετικές αιτιολογημένες αιτήσεις του προμηθευτή. Η 
αίτηση του προμηθευτή για παράταση πρέπει να υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο 
πριν τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης. Η παράταση χορηγείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

  Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 10ο: 
 Εγγυήσεις 

 
 Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 4% της συμβατικής δαπάνης της 
προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016 με τις τροποποιήσεις αυτού (εάν τροποποιηθούν τα αναφερομένα 
ποσοστά μέχρι την υπογραφή της σύμβασης αυτό αναπροσαρμόζεται και αλλάζει 
κατά την υπογραφή της σύμβασης-συμφωνητικού σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία). 

O χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία των ως άνω υλικών ορίζεται σε 

είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της 

προμήθειας από τη αρμόδια επιτροπή.  

      
  Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύηση (24 μηνών) ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, 
ζημιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. Αν κατά τη σταδιακή χρήση 
κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αν κατά τη σταδιακή χρήση 
παρουσιαστούν ελαττωματικά προϊόντα που ξεπερνούν το 20% της ολικής 
ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση 
προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. 
 

Άρθρο  11ο: 





Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις 
 

   Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους 
νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τη μέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, πλην του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. Στο ποσό της 
πληρωμής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
 

Άρθρο  12ο: 
Πληρωμές 

 
         Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού 
εντάλματος από τον ΟΤΑ, ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής 
της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, μετά το πέρας της προμήθειας, με το 
παραστατικό που θα εκδώσει ο προμηθευτής και με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής από την Υπηρεσία που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις. Η 
δαπάνη για τα  ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν από τον Ανάδοχο 
συνολικά, δηλαδή εργοδοτικές εισφορές και εισφορές ασφαλισμένων, βαρύνει 
αυτόν. 
 

Άρθρο 13ο : 
Αναθεώρηση τιμών 

 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
εντολής και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη 
απαίτηση για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης. Η προσφερόμενη τιμή θα 
συμπεριλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς και παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 
 

Άρθρο 14ο: 
Παραλαβή Προμήθειας 

 
     Το κάθε τμήμα μονομερώς Πρασίνου / Αθλητισμού, για το οποίο γίνεται η 
προμήθεια όπως αναγράφεται στο τεύχος του προϋπολογισμού, είναι υπεύθυνο για 
την τελική παραλαβή των υλικών που θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 
με την αναφερομένη μελέτη. 
 

Άρθρο 15ο: 
Επίλυση διαφορών 

 
       Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι τυχούσες 
διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    





 

   

Αλεξανδρούπολη, 13/10/2022 
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