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Προµήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου αγροτικού 4Χ4 για 
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Προϋπολογισµού: 21.000,00 σε ΕΥΡΩ

Σεπτέµβριος, 2009
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Προµήθεια πετρελαιοκίνητου 
αυτοκινήτου αγροτικού 4Χ4 για την 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
Προϋπολογισµός: 21.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Σ.Α.Τ.Α.

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο: Προµήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου 

αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας

Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.7132.0001

Περιγραφή:
Η µελέτη αφορά την προµήθεια πετρελαιοκίνητου τετρακίνητου αγροτικού 

αυτοκινήτου  µε µονή καµπίνα , που θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη 
δράσεων πυροπροστασίας. Συγκεκριµένα θα έχει τοποθετηµένη µόνιµα δεξαµενή νερού που 
ήδη υπάρχει στον ∆ήµο µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα, ιδανική για πυρόσβεση. 

Το ποσό για την παραπάνω προµήθεια θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ πολιτική προστασία  
και από έσοδα του ∆ήµου. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου υπάρχει κωδικός στον οποίο θα 
ενταχθεί η παραπάνω προµήθεια µε εγγεγραµµένη πίστωση 21.000,00 ευρώ.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 11/06/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  11/06/2009
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια πετρελαιοκίνητου αυτικινήτου 
αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν

Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε 
τις διαταξεις:

α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων οργανισµων 
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.

β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη

Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β)Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας  του αναδοχου

Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας

Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο διαγωνισµο µε 
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατα τις 
διαταξεις των αρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93

Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου 
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα 
των Ε.Κ.

Α ρ θ ρ ο 5ο

Η δαπανη δηµοσιευσης της προκυρηξης βαραινει τους ΟΤΑ.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συµβαση
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Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας 
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την 
αποστολη της ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης 
υποχρεουται να προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της 
ανακοινωσης, για την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω 
Αρθρο οριζονται.

Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση  καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο 25 της 
Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του 
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το 
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.

Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της 
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης

Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη 
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την 
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1) 
ετους.

Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου

Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης 
της προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, 
µπορει να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 
11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη

Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι συµφωνα µε 
τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται 
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις

Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και 
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ 
βαρυνει τους ΟΤΑ

Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων

Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα 
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η επιτροπη συγκροτειται 
για τη  συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου 
Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το 
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης 
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το 
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.  
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 11/06/2009
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Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  11/06/2009
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη
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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας

Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου 
αγροτικού 4Χ4 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, για να καλυφθούν 
ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.  

ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος. 
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Το αυτοκίνητο θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την µεταφορά 
των δεξαµενών πυρόσβεσης, θα είναι 4Χ4 µε απλή καµπίνα .

Χαρακτηριστικά οχήµατος :

- Χρώµατος : µεταλλικό ασηµί
- Κινητήρας : 

Θα είναι εφοδιασµένο µε κινητήρα πετρελαίου turbo µε intercooler 
ιπποδύναµης τουλάχιστον 120 HP , 16 βαλβίδων .
-Αναρτήσεις :

∆ιπλά ψαλίδια µε ελικοειδή ελατήρια εµπρός και φύλλα σούστας µε 
αµορτισέρ διπλής ενέργειας πίσω.
- ∆ιαστάσεις : 

 Το µήκος της καρότσας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2300 χλσ. , το 
πλάτος 1500 χλσ και το ύψος µέχρι τα 450 χλσ. επειδή θα τοποθετηθεί 
µόνιµα δεξαµενή νερού που υπάρχει ήδη στο ∆ήµο µε όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήµατα για πυρόσβεση.
- Βάρος :

Το µεικτό βάρος του αυτοκινήτου να φθάνει τουλάχιστον στα 2650 
κιλά.
- Καµπίνα :

Θα φέρει όλα τα συστήµατα και όργανα για ασφαλή οδήγηση σε 
δύσβατα και ανώµαλα εδάφη και αυτά που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. 
για να δοθεί άδεια κυκλοφορίας από την αρµόδια υπηρεσία. Το τιµόνι 
πρέπει να είναι υδραυλικό ρυθµιζόµενο καθ' ύψος. Θα έχει ράδιο CD µε δύο 
ηχεία. Επίσης τα παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά και οι καθρέπτες ηλεκτρικοί 
- θερµαίνοµενοι.
Πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε αερόσακκους οδηγού- συνοδηγού και 
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ζώνες ασφαλείας 3 σηµείων  και  κεντρική  ζώνη ασφαλείας 2 σηµείων 
εµπρός . 
Επίσης θα έχει ABS και διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης.
Η καµπίνα θα είναι εξοπλισµένη µε κλιµατισµό.
- Τροχοί :

Πρέπει να υπάρχουν στος τροχούς λασπωτήρες.

- Ο πρόσθετος εξοπλισµός του οχήµατος θα περιλαµβάνει :
1. Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης και κατάλογο ανταλλακτικών 
2. Πυροσβεστήρα, τρίγωνο, φαρµακείο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του 
προµηθευτή το χρόνο που δεσµεύεται και αναλαµβάνει την προµήθεια των 
ανταλλακτικών στο φορέα και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίζει 
τις ανάγκες service.
2. Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόµενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας, που µε ποινή αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από ένα έτος και ο χρόνος παράδοσης, που µε ποινή 
αποκλεισµού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 60 ηµέρες.
3. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν η έγκριση τύπου του 
προσφερόµενου πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συµµόρφωση του 
πλαισίου µε τις προδιαγραφές EURO 4 για τα καυσαέρια σύµφωνα µε την 
οδηγία EU 70/220-2003/76Β/EC και θορύβου 74 (Α) σύµφωνα µε την 
οδηγία EU 70/157/EEC-1999/101/EC .

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 11/06/2009
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 

Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Λ. Χερσονήσου  11/06/2009
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη



1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια πετρελαιοκίνητου 
αυτοκινήτου αγροτικού 4Χ4 για την 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

                           

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ

ΑΑΑΑ////ΑΑΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆ΑΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤΠΟΣΟΤ.... ΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ ΜΤΙΜΗ Μ.... ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ∆ΑΠΑΝΗ

1 Πετρελαιοκίνητο Αγροτικό 4Χ4 
αυτοκίνητο  

τεµ 1,00 21.000,00 21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΦΠΑ 
19% ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΦΑΚΕΛΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

0,000,000,000,00

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ 21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00

ΦΠΑ 0000% 0,000,000,000,00

ΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΤΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ            ((((((((((((ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ            ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ)))))))))))):::::::::::: 21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00

       

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 11/06/2009

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου 
Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός       

Λ. Χερσονήσου  11/06/2009
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη


