
1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    15-9 -2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 8577 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  234/ 2020 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την « Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού 
συνολικού προυπολογισμού  # 3.000,00 € #» 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ  58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) 
όπως ισχύει σήμερα 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και 
ιδιαιτέρως τα άρθρα 116,118 και 120 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον   Κ.Α. : 35-7131.001 Προμήθεια φορητών 

μηχανημάτων χειρός  για τις ανάγκες πρασίνου του προυπολογισμού έτους 2020  
6. Το από 5-8-2020 πρωτογενές αίτημα  (ΚΗΜΔΗΣ:20REQ007141413) του τμήματος 

Περιβάλλοντος ,καθαριότητας και πρασίνου  
7. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 6800 / 5-8-2020 τεκμηριωμένο αίτημα  
8. Την υπ. αριθμ. Α-645/2020 (Αριθμ πρωτ. 6902/6-8-2020),  (ΑΔΑ: Ψ19ΖΩΨΞ-43Ψ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού  3.000,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - 
ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007156967) 

9. Την  αριθμ 12/ 30-6-2020 μελέτη του Τμήματος  Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου 
με τίτλο  « Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου και λοιπού εξοπλισμού συνολικού 
προυπολογισμού  # 3.000,00 € # 

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Την έγκριση της αριθμ 12/ 30-6-2020 μελέτης  με τίτλο  « Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου 
και λοιπού εξοπλισμού συνολικού προυπολογισμού  # 3.000,00 € #»που  συνέταξε το Τμήμα  
Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου 
 
Β. Την διενέργεια της προμήθειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

 

Γεώργιος Κατσούλας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

και λοιπού εξοπλισμού έτους 2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  
 Κ.Α.: 35-7131.001 
 Προϋπολογισμός: 3.000,00 € 
 CPV: 16000000-5 (Γεωργικά μηχανήματα) 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας. Ο σκοπός της προμήθειας είναι η περαιτέρω εκμηχάνιση των 

εργασιών καθαρισμού και απομάκρυνση της αυτοφυούς χαμηλής βλάστησης κατά μήκος των δημοτικών 

δρόμων και των κλαδιών των δέντρων που προεξέχουν στις δημοτικές οδούς, η βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας με την κοπή της βλάστησης που αφενός μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, 

αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού 

δικτύου των δημοτικών δρόμων, η προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και 

εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα ερείσματα των 

οδών και των κοινοχρήστων χώρων, η βελτίωση της εικόνας καθώς και η συντήρηση κι ο καθαρισμός των 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με στόχο τη 

μείωση του λειτουργικού κόστους μεσοπρόθεσμα μέσω της μηδενικής κατανάλωσης καυσίμου και των 

λιγότερων αναγκών συντήρησης κι επισκευής τους, χωρίς παράλληλα να υπολείπονται ισχύ των αντίστοιχων 

συμβατικών. Προβλέπεται η προμήθεια δύο θαμνοκοπτικών, ενός φυσητήρα, μιας χλοοκοπτικής μηχανής 

καθώς και τα εξαρτήματά τους (φορτιστές, μπαταρίες). Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας 

και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές 

προδιαγραφές που αναγράφονται παρακάτω και θα προέρχονται από επώνυμα και νομίμως λειτουργούντα 

εργοστάσια και επιχειρήσεις. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν 

δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. Οι τιμές βάσει 

των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου και συμπεριλαμβάνουν τη 

μεταφορά των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € με Φ.Π.Α., η 

δε σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. εξόδων 35-7131.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

 

 
Αμφιλοχία, 30/06/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
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ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

και λοιπού εξοπλισμού έτους 2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  
 Κ.Α.: 35-7131.001 
 Προϋπολογισμός: 3.000,00 € 
 CPV: 16000000-5 (Γεωργικά μηχανήματα) 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Όλα τα υπό προμήθεια μηχανήματα θα είναι απολύτως καινούργια, επαγγελματικής χρήσης, άριστης 

ποιότητας, γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του μηχανήματος, θα πληρούν τις 

ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση CE. Ειδικότερα: 

 

 

1. Θαμνοκοπτικό 

Θαμνοκοπτικό μπαταρίας επαγγελματικής χρήσης με χαμηλό επίπεδο θορύβου και με ισχύ τουλάχιστον 

ισοδύναμη ενός θαμνοκοπτικού 35cc βενζίνης. Η  μέγιστη ταχύτητα του κινητήριου άξονα θα είναι πάνω από 

8.200 σ/λ με γωνία γραναζιού κίνησης 35° και η διάμετρος κοπής θα είναι τουλάχιστον 40 cm. Θα φέρει 

κωνικό οδοντωτό τροχό,  εξάρτυση, λεπίδα χόρτου και κεφαλή κοπής. Το βάρος του δεν θα ξεπερνάει τα 5 Kg 

χωρίς την μπαταρία, ενώ το μήκος και η διάμετρος του σωλήνα δεν θα ξεπερνούν τα 140 cm και 3 cm 

αντίστοιχα. Η εκπομπή θορύβου θα είναι χαμηλή με εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, LWA, το μέγιστο 96 

dB (A) και η πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 82 dB (A). 

 

2. Φυσητήρας 

Φυσητήρας μπαταρίας επαγγελματικής χρήσης για απομάκρυνση των φύλλων με χαμηλό επίπεδο θορύβου 

και κινητήρα χωρίς ψύκτρες. Η ταχύτητα αέρα κατά την κανονική λειτουργία θα είναι τουλάχιστον  45 m/s και 

η παροχή αέρα 11,6 m³/min και θα φέρει σταθεροποιητή στροφών, λειτουργία πρόσθετης ισχύος και 

εξάρτυση με κρίκο για εύκολο χειρισμό και άνετη θέση εργασίας. Το βάρος του δεν θα ξεπερνάει τα 2,5 Kg, η 

δε εκπομπή θορύβου θα είναι χαμηλή με εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, LWA, το μέγιστο 98 dB (A) και η 

πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 82 dB (A). 

 

3. Χλοοκοπτική μηχανή 

Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας επαγγελματικής χρήσης με χαμηλό επίπεδο θορύβου και με κινητήρα χωρίς 

ψύκτρες με ισχύ τουλάχιστον 1 hp. Η  μέγιστη ταχύτητα του κινητήριου άξονα θα είναι τουλάχιστον 3.000 σ/λ, 

η δε μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με ώθηση. Θα φέρει ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής, συνθετικό πλαίσιο 

κοπής με λεπίδα με οπίσθια εκτόξευση ή συλλογή, πληκτρολόγιο ελέγχου, υποδοχές για δύο μπαταρίες και 

συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth. Το πλάτος κοπής θα είναι τουλάχιστον 45 cm και το ύψος κοπής 0,2 (min) 

cm-7,5 (max) cm, η δε ρύθμιση του θα είναι κεντρική. Θα φέρει υφασμάτινο συλλέκτη χόρτου με φίλτρο 

σκόνης, χωρητικότητας πάνω από 50 λίτρα. Το βάρος του δεν θα ξεπερνάει τα 25 Kg χωρίς την μπαταρία και 

ΑΔΑ: ΨΗΖ3ΩΨΞ-7Υ9



4 
 

θα φέρει τέσσερις τροχούς με πλαστικές ζάντες. Η εκπομπή θορύβου θα είναι χαμηλή με εγγυημένη στάθμη 

ηχητικής ισχύος, LWA, το μέγιστο 93 dB (A) και η πίεση θορύβου στα αυτιά του χειριστή 80 dB (A). 

4. Μπαταρία 

Μπαταρία ιόντων λιθίου, επαναφορτιζόμενη και υποχρεωτικά συμβατή με τα ανωτέρω περιγραφόμενα 
μηχανήματα πρασίνου.  Θα είναι χωρητικότητας πάνω από 9 AH και τάσης τουλάχιστον 36 Volt,το δε βάρος 
της δεν θα ξεπερνάει τα 4,5 Kg και θα φέρει οθόνη LED για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης 
καιπροβλημάτων της μπαταρίας. 
 

5. Φορτιστής μπαταρίας 

Φορτιστής μπαταρίας, υποχρεωτικά συμβατός με την ανωτέρω περιγραφόμενη μπαταρία με λυχνία LED 
φόρτισης  και με ενεργή ψύξη μπαταριών και μικρό χρόνο φόρτισης.  
 

 

Με την προσφορά θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν:  

1. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.  

Για τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να χορηγηθούν γραπτώς Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας και να 

διασφαλιστεί η επάρκεια ανταλλακτικών καθώς και η δυνατότητα άμεσης προμήθειας τους σε περιπτώσεις 

βλάβης. Η επιθυμητή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα ανωτέρω μηχανήματα ορίζεται για ένα (1) έτος 

τουλάχιστον (εκτός αν αναφέρεται άλλως στις ανωτέρω προδιαγραφές), επί ποινή αποκλεισμού. Στο 

διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία με 

έξοδα της προμηθεύτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή services θα εκτελέσει άλλο 

συνεργείο εκτός της εταιρείας που υποβάλλει την προσφορά, εξουσιοδοτημένο ή συνεργαζόμενο, 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 συνεργεία 

ή δευτερευόντως στο κεντρικό.  

2. Η δήλωση συμμόρφωσης CE, στην οποία θα υπάρχουν ενσωματωμένες όλες οι οδηγίες ασφάλειας της Ε.Ε.  

3. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια / prospectus (όχι φωτοαντίγραφα ) και ότι είναι απαραίτητο για τον έλεγχο 

συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, στην Ελληνική γλώσσα κατά 

προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου να φαίνονται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, όπως αυτά περιγράφηκαν αναλυτικά ανωτέρω.  

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: 

i. ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατασκευαστικές τροποποιήσεις του προς προμήθεια είδους, δηλαδή 

ότι αυτό κατασκευάζεται σε σειρά παραγωγής. 

ii. τα πλησιέστερα συνεργεία, που θα εκτελούν τις συντηρήσεις ή/και τις επισκευές κατά τον χρόνο της 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 

iii. ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και την εκτέλεση των 

απαιτούμενων επισκευών και συντηρήσεων.  

 
Αμφιλοχία, 30/06/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

και λοιπού εξοπλισμού έτους 2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  
 Κ.Α.: 35-7131.001 
 Προϋπολογισμός: 3.000,00 € 
 CPV: 16000000-5 (Γεωργικά μηχανήματα) 
 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Θαμνοκοπτικό Τεμάχιο 2 420,00 840,00 

2 Φυσητήρας Τεμάχιο 1 350,00 350,00 

3 Χλοοκοπτική μηχανή Τεμάχιο 1 480,00 480,00 

4 Μπαταρία Τεμάχιο 2 290,00 580,00 

5 Φορτιστής μπαταρίας Τεμάχιο 1 170,00 170,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 2.420,00 

ΦΠΑ 24% 580,80 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -0,80 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3.000,00 

 

Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου και 

συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου 

 

 
Αμφιλοχία, 30/06/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

και λοιπού εξοπλισμού έτους 2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  
 Κ.Α.: 35-7131.001 
 Προϋπολογισμός: 3.000,00 € 
 CPV: 16000000-5 (Γεωργικά μηχανήματα) 
 

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

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας, όπως αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν δημόσιας 

πρόσκλησης, με βάση τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

Άρθρο 3ο  Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%, και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 35-7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού 

έτους 2020. 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας    

Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την έγγραφη ειδοποίηση-κοινοποίηση απόφασης 

του αναδόχου και θα λήξει με την παράδοση των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 

30/12/2020. Οι ποσότητες των υλικών μπορεί να παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με την παραγγελία της 

υπηρεσίας, στο χώρο που θα υποδειχθεί από την τελευταία. 

 

Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην 

οποία να δηλώνουν ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το 

παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προς 

έκδοσή του το αργότερο μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών και να το καταθέσουν όταν εκδοθεί (το 

πιστοποιητικό), ακόμη και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης.  

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
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4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των 

όρων της τεχνικής περιγραφής και των λοιπών στοιχείων της μελέτης και συμφωνούν με αυτούς. 

6. Όποιο άλλο έγγραφο, έντυπο ή υπεύθυνη δήλωση ζητείται σύμφωνα με τη μελέτη και την πρόσκληση 

Άρθρο 6ο: Αναθεώρηση τιμών  

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

και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

 

Άρθρο 7ο: Παράδοση-Παραλαβή Υλικών 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Ο ανάδοχος κατά 

την παράδοση των ειδών θα πρέπει να προσκομίσει για το καθένα οδηγίες συντήρησης, χρήσης και 

λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο κατά τα 

ανωτέρω χρόνο. 

  

Άρθρο 8ο: Χρόνος εγγύησης- Αντικατάσταση  ειδών   

Ο προμηθευτής εγγυάται ότι ο εξοπλισμός που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές 

προδιαγραφές και ότι θα είναι στο σύνολό του άριστης ποιότητας κατασκευής. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα 

δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του 

προμηθευτή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου 

το προμηθευόμενο είδος ή τμήμα αυτού (ανταλλακτικό- εξάρτημα κλπ) το οποίο θα αποδειχθεί ελαττωματικό 

ή θα παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του 

ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, 

θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Ο χρόνος εγγύησης είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος. 

 

Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την 

προσκόμιση των τιμολογίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. 

 

Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 

δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 

λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά επί της καθαρής αξίας 

των τιμολογίων. 

 

Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν. 

3463/2006. 

Άρθρο 12ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναφερόμενος στο άρθρο 203 του 

Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για την έκπτωση του αναδόχου. 

 
Αμφιλοχία, 30/06/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
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ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 

και λοιπού εξοπλισμού έτους 2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  
 Κ.Α.: 35-7131.001 
 Προϋπολογισμός: 3.000,00 € 
 CPV: 16000000-5 (Γεωργικά μηχανήματα) 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της επιχείρησης …………………………….…………………….………………………….………………………………… µε έδρα 

στ… ………………………………………..…….………………………. οδός ……….………………………….……..………………… 

αριθ. ……...Τ.Κ………………. Τηλ.: …………………..………… Κινητό………………....……..……. Fax: …………..………….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 Θαμνοκοπτικό Τεμάχιο 2 
  

2 Φυσητήρας Τεμάχιο 1 
  

3 Χλοοκοπτική μηχανή Τεμάχιο 1 
  

4 Μπαταρία Τεμάχιο 2 
  

5 Φορτιστής μπαταρίας Τεμάχιο 1 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση της εν 
λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 
 

Τόπος: ………………………………………….,                 /        2020 

Ο προσφέρων 
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