
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) 

– Α.Μ 155/2021» προϋπολογισμού 9.499,64€ (συμπ/νου ΦΠΑ24%) με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 155/2021 μελέτης 

της υπηρεσίας όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να καταθέσετε σχετική προσφορά για 

την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου σε κλειστό φάκελο με υπογραφή και 

σφραγίδα της εταιρείας, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ) – Α.Μ 155/2021», μέσω Πρωτοκόλλου του Δήμου έως και την 

Τετάρτη 08/12/2021 και ώρα 15:00. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει : 

1. Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου  εκπροσώπου) 

επισυνάπτεται «έντυπο οικονομικής προσφοράς» 

2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα θα δηλώνει ότι : 

 Τηρώ τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας) και
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  Ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις της μελέτης 

και ότι  τα είδη που θα προμηθεύσουν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές 

αυτής.

  Ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)  οι λόγοι 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/20161. Σε περίπτωση νομικού προσώπου 

η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α  του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε  αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους  λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών 

(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε 

άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

3. Φορολογική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα  (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νoμίμου 

εκπροσώπου.

Σε κάθε φάκελο προσφοράς εσωκλείεται υποχρεωτικά οπτικός δίσκος (cd - flash disk) με τα 

αντίστοιχα έγγραφα σε ψηφιακό αρχείο της μορφής .pdf (Portable Document Format). Σε 

περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

1«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.».  
(Παρ.9 εδ.2  του άρθρου  80  του ν. 4412/16  (προστέθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4605  ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος 
Α’).





Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης κα ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Τηλ. 2106895824 / 2106895820
                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)ΡΟΥΣΣΟΣ

και με εντολή αυτού
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικής Υπηρεσίας

ΕΛΕΝΗ  ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)

CPV 16600000-1 (Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ             
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       

                                                                  

ΜΕΛΕΤΗ       155/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.499,64€ ΜΕ Φ.Π.Α.
           

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Τεχνική Έκθεση

2 Τεχνικές Προδιαγραφές

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4 Συγγραφή Υποχρεώσεων

5 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

   
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ   2021





 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
   ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                

       

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικά κλπ) για τις 
ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλανδρίου.

Η ποιότητα των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην παρούσα μελέτη. Η εν λόγω προμήθεια δύναται να γίνει με απευθείας ανάθεση με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι τιμές 
βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου και 
συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται σε 9.499,64€  συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ 35.7131.07 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        23. 11. 2021                                                             
            

                                                                                                                                                      ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   155/2021
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»
CPV : 16600000-1
ΠΡΟΫΠ:  9.499,64€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.7131.07
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                

       

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας 
εταιρίας του μηχανήματος, απολύτως καινούρια, άριστης ποιότητας, να πληρούν τις ισχύουσες Ελληνικές 
και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να συνοδεύονται από βεβαίωση εγγύησης τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
Θα πρέπει επίσης να είναι συσκευασμένα σε χωριστή για το καθένα συσκευασία και όχι να αποτελούν 
μέρος ήδη ανοιγμένης συσκευασίας, από την αποθήκη του προμηθευτή. 

Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια 
εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες.

Τα μηχανήματα θα είναι απολύτως καινούργια, επαγγελματικής χρήσης, αρίστης ποιότητας, γνήσια 
εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του μηχανήματος, θα πληρούν τις ισχύουσες 
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση CE.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 ότι αποδέχονται πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και ότι τα είδη που θα 
προμηθεύσουν συμμορφώνονται με αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 1
Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο
Επαγγελματικού τύπου με τηλεσκοπικό σωλήνα 270-390 cm, κυβισμό 31,4cm3, ισχύ κινητήρα τουλάχιστον 
1,4HP, μέγιστο βάρος 7,2 kg, τετράχρονο κινητήρα μειωμένων εκπομπών καυσαερίων. Με λάμα 30cm, 
αυλάκι 1,3mm, αλυσίδα 44 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3mm. Να διαθέτει αορτήρα. Η γωνιακή κεφαλή 
να είναι από τη δεξιά πλευρά.

ΑΡΘΡΟ 2
Χορτοκοπτικό μηχάνημα (μεσινέζα)
Bενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό  με  δίχρονο  κινητήρα  ελάχιστου  κυβισμού  50cm3,  ελάχιστης  ισχύος  3HP,  
βάρος  έως  9Kg,  με  αορτήρα,  θα  περιλαμβάνει  κατάλληλα  κοπτικά  εξαρτήματα  (κεφαλή  μεσινέζας  
και  δίσκο  χορτοκοπής).  Ο  κινητήρας  του  θα  είναι  τέτοια  τεχνολογίας  ούτως  ώστε  να  έχει  
μειωμένες εκπομπές καυσαερίων και εύκολη εκκίνηση. 

ΑΡΘΡΟ 3
Χλοοκοπτική αυτοκινούμενη μηχανή 
Χλοοκοπτική αυτοκινούμενη μηχανή με τετράχρονο κινητήρα Briggs & Stratton, ισχύος τουλάχιστον 6 HP, 
πλάτος κοπής 50-53cm. Να έχει τουλάχιστον 6 θέσεις ρύθμισης, ύψος κοπής 25mm - 75mm. Χωρητικότητα 
κάδου συλλογής τουλάχιστον 60 lt. Να έχει πλαίσιο από ατσάλι.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   155/2021
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»
CPV : 16600000-1
ΠΡΟΫΠ:  9.499,64€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.7131.07





ΑΡΘΡΟ 4
Αλυσοπρίονο 
Αλυσοπρίονο κλαδευτικό, κυβισμού 31,8cm³, ισχύος 1,9HP, βάρους 3,3kg, με λάμα 35cm, αυλάκι 1,3mm, 
αλυσίδα 50 οδηγών και πάχος οδηγών 1,3mm.

ΑΡΘΡΟ 5
Μπορντουροψάλιδο
Ψαλίδι μπορντούρας, κυβισμού 27,2cm³, ισχύος 1HP, βάρους 4,7kg, με λάμα 60cm.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        23. 11. 2021                                                             
            

                                                                                                                                                      ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) (€)
1 Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο τεμ 2 470,00 940,00

2
Χορτοκοπτικό μηχάνημα 
(μεσινέζα)

τεμ 4 450,00
1.800,00

3
Χλοοκοπτική μηχανή 
αυτοκινούμενη

τεμ 6 405,00 2.430,00
4 Αλυσοπρίονο τεμ 8 280,00 2.240,00
5 Μπορντουροψάλιδο τεμ 1 251,00 251,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 7.661,00
Φ.Π.Α. 24% 1.838,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 9.499,64

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        23. 11. 2021                                                             
            

                                                                                                                                                      ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   155/2021
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»
CPV : 16600000-1
ΠΡΟΫΠ:  9.499,64€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.7131.07
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα 
κλπ) για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου 
Χαλανδρίου.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1) Του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2) Του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
3) Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
4) Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική     ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
<<Πρόγραμμα  Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.

5) Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006: Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
6) Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012): Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.

Άρθρο 3ο

Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Το τιμολόγιο προσφοράς
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές
5. Η τεχνική έκθεση

Άρθρο 4ο

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.499,64€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου του Ο.Ε. 2021 με κωδικό αριθμό 
Κ.Α. 35.7131.07. 
Η εκτέλεση προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   155/2021
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»
CPV : 16600000-1
ΠΡΟΫΠ:  9.499,64€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.7131.07
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Άρθρο 5ο

Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 6ο

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται.  

Άρθρο 7ο

Χρόνος εγγύησης
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση ενός (1) έτους με ρήτρα 
αντικατάστασης (είτε με αποδεικτικό έγγραφο, είτε κατά δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου).
Ο προμηθευτής εγγυάται µε την υπογραφή της σύβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα 
ανταποκρίνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι θα είναι στο σύνολό τους 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 το οποίο 
παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών µμέσα 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.

Άρθρο 8ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, εντός τεσσάρων (4) 
μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Χαλανδρίου.
Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των ειδών θα πρέπει να προσκομίσει οδηγίες συντήρησης, χρήσης και 
λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών στην Ελληνική Γλώσσα. 

Άρθρο 9ο

Παραλαβή – Ποιότητα 
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας του 
μηχανήματος για το οποίο προορίζονται, σε άθικτη συσκευασία, καινούργια, άριστης ποιότητας σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 10ο

Τιμές – Κρατήσεις – Πληρωμή 
Η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και όχι 
επιλεκτικά σε μέρος αυτών.
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική 
Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους. Η πληρωμή θα γίνει από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 11ο

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υπό προμήθεια ειδών, θα ισχύουν τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/16.
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Άρθρο 12ο
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι συμφωνούν και 
αποδέχονται πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 155/2021 μελέτης, ότι τα είδη που θα προμηθεύσουν 
συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή καθώς και ότι τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/16.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        23. 11. 2021                                                             
            

                                                                                                                                                      ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

Ε. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
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5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του/ης…………………………………………………………………………………………………………………...με έδρα 
τ.......……………………………Οδός…………………………………Αριθμ ……………Τ.Κ. ……….. Τηλ. …………………….…..Fax. 
………………………. Email: ………………………………….

Αφού έλαβα γνώση των όρων της με αρ. 155/2021 μελέτης με τίτλο:  «Προμήθεια μηχανημάτων 
(χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ)», καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα 
περιγραφόμενα στην ανωτέρω Μελέτη  και αναλαμβάνω την εκτέλεση αυτής με τις ακόλουθες τιμές επί 
των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης.

ΣΥΝΟΛΟ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) (€)

1 Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο τεμ 2

2
Χορτοκοπτικό μηχάνημα 
(μεσινέζα)

τεμ 4

3
Χλοοκοπτική μηχανή 
αυτοκινούμενη

τεμ 6

4 Αλυσοπρίονο τεμ 8
5 Μπορντουροψάλιδο τεμ 1

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)

Χαλάνδρι   …../……/2021
Ο προσφέρων

………………………………………..
(σφραγίδα-υπογραφή)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   155/2021
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, 
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΠ)»
CPV : 16600000-1
ΠΡΟΫΠ:  9.499,64€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑ: 35.7131.07




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Χαλανδρίου 02/12/2021
Α. Π.: 39306
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 


