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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

 
Ξ Δήκνο Οαηξέσλ πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο (άξζξν 

118 παξ.1 ηνπ Μ.4412/2016) γηα ηελ «Οξνκήζεηα θισβνύ αζθαιείαο 82’’, 
θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ 
Δήκνπ Οαηξέσλ» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 7.936,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΟΑ 

24%),βάζεη ηεο αξηζκ.02/2021 Λειέηεο ηεο Δ/λζεο Ιαζαξηόηεηαο, 
Αλαθύθισζεο θαη Λεραλνινγηθνύ Εμνπιηζκνύ.                                                                                                                                                      

Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο καο απνζηείιεηε, ηηο έγγξαθεο 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζαο γηα ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα, ζην Ιεληξηθό 
Οξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ (πιαηεία Γεσξγίνπ Α’17-θηίξην Λέγαξνπ Κόγνπ θαη 

έρλεο,ηζόγεην, .Ι. 26221), έσο ηην Παπαζκεςή 08/10/2021 και ώπα 
11.00. Ξη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ζε 

εληαίν έληππν πξνζθνξάο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πλέον 
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ, για 
ηο ζύνολο ηηρ ππομήθειαρ. 

 
Ξη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε ΡΦΠΑΓΘΡΛΕΜΞ  θάθειν πνπ ζα θέξεη ηελ 

έλδεημε  
Ππορ ηον ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 

Πποζθοπά ηος ………….. 
για ηην :  

«Ππομήθεια κλυβού αζθαλείαρ 82’’, καηάλληλος για ηην κάλςτη ηυν 

αναγκών ηυν οσημάηυν» 

απιθμ.02/2021 Μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και 

Μησανολογικού Δξοπλιζμούκαι ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ 
ςποβολήρ πποζθοπών ηην Παπαζκεςή 08/10/21. 
 

Καηάθεζη Φακέλος Πποζθοπάρ: νη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο 
ππνβάιινληαη, επί απνδείμεη, ζην Ιεληξηθό Οξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ (πιαηεία 
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Γεσξγίνπ Α’17-Ιηίξην Λέγαξνπ Κόγνπ θαη έρλεο, ηζόγεην, .Ι.26221)κέζα 
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 θαη παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Μ.4412/2016, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλώο: 

α) ε ιέμε «Οξνζθνξά», 
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
γ) ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο, 

δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο, 

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ Ξηθνλνκηθνύ Φνξέα (Επσλπκία, αρ. Δ/λζε, ει., Fax, E-
mail) 
και  θα πεπιλαμβάνει ηα κάηυθι: 

1. Σεσνική πεπιγπαθή θαη όηη είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα βνεζήζεη ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο ερληθέο 

Οξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκό κειέηεο 02/2021. 
2. Η οικονομική πποζθοπά δίδεηαη ζε επξώ ζπκπιεξώλνληαο ην 
παξερόκελν Έληππν Ξηθνλνκηθήο Οξνζθνξάο ηεο αξηζκό κειέηεο 02/2021.  

3. Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
Οι ενώζειρ οικονομικών θοπέυν πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 
νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο / 

ζπληνληζηήο απηήο. Ρηελ Σπεύζπλε Δήισζε ηνπ Μ.1599/1986 πνπ ππνβάιιεη ε 
έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
Όια ηα κέιε ηεο επζύλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιόθιεξνλ. 
4. Τπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 ηος Ν.1599/1986 ζηην οποία θα 
δηλώνεηαι όηι: 

 Έιαβα πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηεο αξηζ. 02/2021 Λειέηεο θαη 

ησληερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

 α ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ 

 Δελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1,2 θαη 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Μ.4412/2016 (άξζξν 22 θαη 23 ηνπ Μ. 4782/2021) 

Β. Αξιολόγηζη πποζθοπών 
Ξη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο απνζηέιινληαη, επί απνδείμεη, ζην ηκήκα 

Οξνκεζεηώλ θαη Δεκνπξαζηώλ ηεο Δ/λζεο Ξηθνλνκηθώλ Σπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ 
Οαηξέσλ, θαη ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ  Επηηξνπή Δηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο 
Οξνζθνξώλ ηεο Δηεύζπλζεο Ιαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Λεραλνινγηθνύ 

Εμνπιηζκνύ, όπσο απηή νξίζηεθε ζύκθσλα κε ηελ απιθ67/16-02-.2021  
Απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ΑΓΑ: 6ΛΗΛΩΝΘ-ΛΖ. 

Λεηαμύ απνδεθηώλ πξνζθνξώλ ζα πξνθξηζεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, (ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν 
ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο), ε νπνία ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο κειέηεο.  
 





 
 

 
 

 
ςνημμένα ςποβάλλεηαι η απιθ. 02/2021 Μελέηη ηεο Δ/λζεο 
Ιαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Λεραλνινγηθνύ Εμνπιηζκνύ. 

Πληποθοπίερ: θα. Ιαηνρηαλνύ Ρσηεξία, ηει.2613610244, 
Mail:prom@patras.gr       

       
       

                                                           Ξ Δηεπζπληήο Δηεύζπλζεο  

                                                                Ξηθνλνκηθώλ Σπεξεζηώλ 
 

Ταξάιακπνο Θενδσξόπνπινο 
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ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ  
 

«Πξνκήζεηα θισβνχ αζθαιείαο 82’’, θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ  ησλ 
νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ»  

 
ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2021: 20-7135.00113 

ΚΧΓΗΚΟ CPV: 35121300-1 - Δμαξηήκαηα αζθαιείαο 

  

 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 6.400,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  : 1.536,00 € 

ΤΝΟΛΟ   : 7.936,00 € 

 
 
 

 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 
1. Σερληθή Έθζεζε - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
4. Έληππν πξνζθνξάο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΤΝΙΟ  2021 
 

 
 
 
 
 

  ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 02 / 2021 
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ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ελφο θαηάιιεινπ θισβνχ αζθαιείαο 
82’’ (208.3 cm), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαρείξηζε (θνχζθσκα) ησλ 
ειαζηηθψλ θπξίσο ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζηφιν νρεκάησλ – 
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  
Ο ππφ πξνκήζεηα θισβφο αζθαιείαο ζπγθεθξηκέλα,  ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 
θνχζθσκα θα μεθνχζθσκα ειαζηηθψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ηξνρνχο δηακέηξνπ 
78’’ (199 cm) πεξίπνπ. Ο θισβφο ζα θέξεη ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε θαζψο θαη ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ / απνιεζσξηζκνχ ησλ 
ειαζηηθψλ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ηα πιένλ θαηάιιεια θαη ελδεδεηγκέλα πιηθά 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη  ε αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ θισβνχ θαζψο θαη ε αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ηνλ ρεηξίδνληαη. 
 
 Οη Γηαζηάζεη ηνπ ππφ πξνκήζεηα θισβνχ ζα είλαη πεξίπνπ:  
Μήθνο 213 cm 
Πιάηνο 142 cm 
Ύςνο 208 cm 
 
O θισβφο ζα είλαη αξθεηά αλζεθηηθφο θαη γηα πηέζεηο ηεο ηάμεο ησλ 145 psi πεξίπνπ. 
Σέινο ε δηάηαμε ηνπ θισβνχ ζα θέξεη απηφκαην θνπζθσηήξη ειαζηηθψλ κε ειεθηξνληθφ 
αεξφκεηξν. 
 
 
 
 
 

  ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ 
Πάηξα,    …  / ….  / 2021 Πάηξα,   ….  /  …..  / 2021 Πάηξα,   ….   /  ….   / 2021 

Ο  πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο  Ο Πξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο 
 ρεδηαζκνχ Μειεηψλ Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 
 θαη Διέγρνπ θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 
   
   
   
   

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΓΔΧΡΓΟΤΟΓΛΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΝ. ΛΔΜΖ - ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο MSc Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο MSc, PhD  
Α΄ β. 

 
 
 
 
 
 

 
ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

ΜΔΛΔΣΖ : «Πξνκήζεηα θισβνχ αζθαιείαο 

82’’, θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ  ησλ νρεκάησλ - 
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 
Παηξέσλ» 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ : 7.936,00€ (κε Φ.Π.Α.) 
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   
 
 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο πνπ δηελεξγήζεθε, ν ελδεηθηηθφο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 
δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7.936,00  €. Αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Α/Α Τιηθφ πξνο πξνκήζεηα Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
(€) 

ΜΔΡΗΚΖ 
ΓΑΠΑΝΖ        

(€) 

1 

Κισβφο αζθαιείαο 82", 
θαηάιιεινο γηα ειαζηηθά 
νρεκάησλ κε δηάκεηξν ηξνρνχ 78" 
(199 cm) πεξίπνπ. 

Σεκ. 1 6.400,00 6.400,00 

ΓΑΠΑΝΖ 6.400,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.536,00 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 7.936,00 

 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ην έηνο 2021 έρεη εγγξαθεί ην πνζφ ησλ 
24.800,00€ ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ ζηνλ Κ.Α. 20-7135.00113 κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ζπλεξγ. 
νρεκάησλ - κερ/ησλ ηνπ Γήκνπ & πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (αληηθ/ζε εθζπγρξνληζκφ ηνπ 
πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ) 2021 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ».  Απφ ηνλ ελ ιφγσ Κσδηθφ Δμφδσλ ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο απαηηείηαη ε ζπλνιηθή δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ησλ 7.936,00 
επξψ.  

 
 
 
 

  ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ 
Πάηξα,    …  / ….  / 2021 Πάηξα,   ….  /  …..  / 2021 Πάηξα,   ….   /  ….   / 2021 

Ο  πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο  Ο Πξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο 
 ρεδηαζκνχ Μειεηψλ Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 
 θαη Διέγρνπ θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 
   
   
   
   

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΓΔΧΡΓΟΤΟΓΛΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΝ. ΛΔΜΖ - ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο MSc Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο MSc, PhD  
Α΄ β. 

 
 

 
ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

ΜΔΛΔΣΖ : «Πξνκήζεηα θισβνχ αζθαιείαο 

82’’, θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ  ησλ νρεκάησλ - 
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ» 
 
  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ : 7.936,00€ (κε Φ.Π.Α.) 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 
ΑΡΘΡΟ 1ν: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
Με ηελ παξνχζα πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ελφο θαηάιιεινπ θισβνχ αζθαιείαο 82’’ (208.3 
cm), ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαρείξηζε (θνχζθσκα – μεθνχζθσκα ) ησλ 
ειαζηηθψλ θπξίσο ησλ θνξηεγψλ νρεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζηφιν νρεκάησλ – 
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε πνπ ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ 
αξκφδηα Γηεχζπλζε θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιφ ηεο πξνκήζεηαο).  
 

ΑΡΘΡΟ 2ν: Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο 
εμήο δηαηάμεηο : 
1.ην άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ 
ην άξζξν 50 ηνπ Ν. 4782/2021Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη 
ηελ πγεία 
2.ηνπ Ν.4270/2014 (Φ.Δ.Κ. 143/Α΄/28-06-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 
επνπηεία ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
3.ηνπ N. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
4.ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4013/2011 ΦΔΚ 204/Α/1509-2011 «Πεξί χζηαζεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - 
Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
5. ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ N.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/Α /7-6-2010): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 
6.ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 
7.ηνπ Ν.4555/2018  

8. ηηο :-αξηζ.50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί 

«Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ»,-αξηζ.66843/21-11-2019 (ΑΓΑ: 

6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε 

ππνγξαθήο ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο δηαηάθηε, αξηζ. 66842/21-11-2019 (ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-

ΟΞΘ) γηα Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο απνθάζεσλ αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο απφ ηνπο αληηδεκάξρνπο, αξηζ.38616/31-08-2020 (6ΑΓ0ΧΞΗ-ΞΗ5) & 62088/30-

12-2020 (ΑΓΑ:ΧΥΠΠΧΞΗ-4Θ7) απνθάζεηο Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ 

θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

 

 

 

 
ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

ΜΔΛΔΣΖ : «Πξνκήζεηα θισβνχ αζθαιείαο 

82’’, θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ  ησλ νρεκάησλ - 
κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 
Παηξέσλ» 

 
  ΠΡΟΫΠ/ΜΟ : 7.936,00€ (κε Φ.Π.Α.) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000027029_N0000027248
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9.Σελ κε αξηζκφ πξση. …………………….., Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο: 
………………………………………………………………, γηα ηελ δηάζεζε θαη δέζκεπζε πνζνχ 
7.936,00επξψ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.:20-7135.00113 ( ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα 
10. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα 
 

 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

                       ΑΡΘΡΟ 3o: Πξνυπνινγηζκφο – Υξεκαηνδφηεζε 
 

To χςνο ηεο πξνυπνινγηζζείζαο ζπλνιηθήο δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, 
ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ 7.936,00 € επξψ θαη ζα θαιπθζεί απφ Αληαπνδνηηθνχο 
Πφξνπο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κ.Α. ,ηνπ ζθέινπο 
ησλ εμφδσλ, 20-7135.00113 
 

ΑΡΘΡΟ 4o: πκβαηηθά ζηνηρεία 
 

      Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα 
αλαθεξφκελα παξαθάησ : 

α) Σερληθή Έθζεζε - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
β) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
δ) Έληππν πξνζθνξάο 

 
ΆΡΘΡΟ 5ν: Σηκέο Πξνζθνξψλ 

 
 H νηθνλνκηθή πξνζθνξά (πξνζθεξφκελε ηηκή) δίδεηαη ζε επξψ. Ζ ηηκή κνλάδαο  ηεο 
πξνζθνξάο  γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα παξακέλεη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα µε ηελ θείκελε λνκνζεζία, µε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α..  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ 
επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν 
ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 
 Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή.  
 ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 
ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188). Αληίγξαθα δεκνζίσλ, ηδησηηθψλ 
θαη αιινδαπψλ εγγξάθσλ (πάληα επθξηλή) πξνζθνκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/26-03-2014. 
 
Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο ππνβάιινληαη, επί απνδείμεη, ζην Κεληξηθό Πξωηόθνιιν 
ηνπ Γήκνπ Παηξέωλ (Μαηδώλνο 147-ηζόγεην) κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν – θύξηνο 
θάθεινο πξνζθνξάο, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 θαη παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96 
ηνπ Ν.4412/2016, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

 
α) ε ιέμε Πξνζθνξά, 
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο, 
δ) ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή 
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο), 
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γ/λζε, ηειέθσλν, email) 
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ΆΡΘΡΟ 6ν:Α.Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ηνλ θάθειν πξνζθνξάο πεξηέρνληα ηα αθόινπζα: 
1. Σερληθή πεξηγξαθή θαη φηη είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα λα βνεζήζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζκφ κειέηεο 
02/2021. 
2. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίδεηαη ζε επξψ ζπκπιεξψλνληαο ην παξερφκελν Έληππν 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο αξηζκφ κειέηεο 02/2021.  
3. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο 
νηθνλνκηθώλ θνξέωλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε θαζψο θαη 
ν εθπξφζσπνο / ζπληνληζηήο απηήο. ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ππνβάιιεη 
ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Όια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
4. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 

 Έιαβα πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο αξηζ. 02/2021 Μειέηεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ 

 Σα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 

 Γελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηψζεηο απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1,2 θαη ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 22 θαη 23 ηνπ Ν. 4782/2021) 

Β. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο ζπκκεηνρήο απνζηέιινληαη, επί απνδείμεη, ζην ηκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 
Γεκνπξαζηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαη ζα αμηνινγεζνχλ 
απφ ηελ  Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, 
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηή νξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ αξηζ 
67/16-02-.2021  Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΓΑ: 6ΜΖΜΧΞΗ-ΜΣΕ.  
Μεηαμχ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ζα πξνθξηζεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο), ε νπνία 
ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
 
Γ. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζωξηλνύ αλαδόρνπ 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο 
Πξνζθνξψλ εηδνπνηεί ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 29 ηνπ Ν. 4782/2021), φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016(άξζξν 22 ηνπ Ν. 4782/2021). Σα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πξνζθνκίδνληαη, επί απνδείμεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 
νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο 
Πξνζθνξψλ θαη είλαη ηα εμήο:  
 
1)Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ γηα 
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  
►ηα θπζηθά πξφζσπα 
►ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), Δηεξφξξπζκσλ Δηαηξεηψλ 
(Δ.Δ.), νκφξξπζκσλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ.) θαη Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) ηνπο 
δηαρεηξηζηέο ηνπο, 
►ηηο πεξηπηψζεηο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
2) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
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θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ή φηη έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 
3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 
4) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πξνζθνκίδεη 
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ' απηφ 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ ελψ εάλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν Γεληθφ Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαβνιψλ 
απφ ην ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο 
πεξηπηψζεηο  ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 
κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986 ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο.  
5) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη θπζηθφ πξφζσπν πξνζθνκίδεηαη είηε πιεξεμνχζην είηε ε λφκηκε γη΄ απηφ εμνπζηνδφηεζε, 
ε νπνία κάιηζηα πξέπεη λα θέξεη θαη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
εμνπζηνδνηνχληνο ελψ εάλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (π.ρ. ΓΔΜΖ), 
πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
6) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο / ζπληνληζηήο απηήο. 
 
ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Όια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη:►νη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
 
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
πξνζθνκίζηεθαλ είλαη πιαζηά, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν 
ησλ εηδψλ)ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 43 παξ. 3 ηνπ Ν. 4782/2021). 
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 43 παξ.6 ηνπ Ν. 4782/2021). 
 

ΑΡΘΡΟ 7o: Αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο – Τπνγξαθή χκβαζεο 
 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 105Ν.4412/2016 (άξζξν 45 παξ. 4 ηνπ Ν. 4782/2021),ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία 
δεθαπέληε (15)εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 
 
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ πξφζθιεζε εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα 
(60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν 
αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε 
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εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
197 θαη 198 ΑΚ.». 
 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζηνλ 
αλάδνρν. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8o: Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  
 

Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη: 

α) ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα 
πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 
β) δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9o: χκβαζε 
 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016& άξζξν 45 ηνπ Ν.4782/2021 θαη άξζξν 130 
ηνπ Ν.4270/2014 θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε.  
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα  ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ. 
Παξάηαζε πξνζεζκίαο κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 202 ηνπ Ν.4412/2016.   

 
ΑΡΘΡΟ 10ν: Υξφλνο εγγχεζεο. 

 
Ο ρξφλνο εγγχεζεο,  δελ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δψδεθα (12) κελψλ. 
Κάζε βιάβε ε νπνία ζα παξνπζηάδεηαη κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 12 κελψλ, 
νθεηιφκελε ζε θαθή πνηφηεηα  , αζηνρία πιηθνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη θπζηνινγηθή θαηά 
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θζνξά, πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη κε ηελ άκεζε αιιαγή ηνπ 
πξνβιεκαηηθνχ πιηθνχ  ην ζπληνκφηεξν, απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνκεζεπηή νη λφκηκεο θπξψζεηο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ν: Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο 
 

Ζ παξάδνζε ηνπ θισβνχ  ζα πινπνηεζεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3)  κελψλ.  
Ο θισβφο ζα παξαδνζεί  ζηνλ ρψξν ηνπ ζπλεξγείνπ νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ 
Παηξέσλ ζηελ Ξεξφιαθα – Παηξψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην ηκήκα δηαρείξηζεο 
πιηθνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

 
ΑΡΘΡΟ 12ν: Παξάδνζε θαη παξαιαβή Πξνκήζεηαο 

 
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ έγθαηξε, ζσζηή θαη ρσξίο νπνηνδήπνηε 
πξαθηηθφ πξφβιεκα γηα ηνλ Γήκν Παηξέσλ θαη ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, 
παξάδνζε ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο. 
Ζ παξαιαβή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο (θισβφο) ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή 
ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ φπνησλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο 
πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Παηξέσλ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ θεληξηθή 
απνζήθε ππνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο 
πξνκήζεηαο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λωξίηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ.6 ηνπ 
Ν.4412/ 2016 (παξ.6 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Ν.4782/2021). 
Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα παξαδνζεί αλάινγα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ 
.  

ΑΡΘΡΟ 13ν : Απφξξηςε παξαδνηένπ – Αληηθαηάζηαζε 
 

1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο ή /θαη 
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο 
παξαιαβήο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο πξνκήζεηαο ή/θαη 
παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί 
λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο 
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο (άξζξα 218 & 220 
ηνπ Ν.4412 /2016).   
2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνκήζεηα ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ  απνξξίθζεθαλ 
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηαο, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο (άξζξν 213 ηνπ 
Ν.4412/2016). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14o: Έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ 
 

Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή έγγξαθε πξφθιεζε παξ.5 
ηνπ άξζξνπ 105 (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 4782/2021). 
Δθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή 
δελ ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016 κε ηελ επηθχιαμε 
ηεο παξ.2 (άξζξν 103 παξ.1γ. ηνπ Ν. 4782/2021). 
Ζ απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ αζέηεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ε κε πιήξεο ζπκκφξθσζή 
ηνπ πξνο ηνπο φξνπο απηήο παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη 
έθπησην ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016 
(άξζξν 103 ηνπ Ν. 4782/2021). 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή 
ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ 
αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν.4412/16 θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηα 
άξζξα 74 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο 
(άξζξν 103 ηνπ Ν. 4782/2021). 
 

ΑΡΘΡΟ 15ν: Αλσηέξα Βία 
 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. (άξζξν 204 
ηνπ Ν.4412/2016) 

 
ΆΡΘΡΟ 16ν: Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

 
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο βάζεη ησλ 
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θείκελσλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο 
Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 

ΆΡΘΡΟ 17ν: Σξφπνο Πιεξσκή Αλαδφρνπ 
 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά:  
α) ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο (πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο(άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016& άξζξν 105 ηνπ 
Ν.4782/2021), 
β) ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ - ηηκνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή,  
γ) ηελ έθδνζε απνδεηθηηθνχ εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε,  
δ) ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη  
ε) ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 102 ηνπ 
Ν. 4782/2021) 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

 

ΆΡΘΡΟ 18ν: Οινθιήξσζε εθηέιεζεο ζχκβαζεο 
 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α) Ζ πξνκήζεηα έρεη νινθιεξσζεί ζην ζχλνιφ ηεο, 
β) παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ,  
γ) έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 
θπξψζεηο ή εθπηψζεηο θαη 

  δ) εθπιεξψζεθαλ νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 

ΆΡΘΡΟ 19ν: Λνηπέο δηαηάμεηο 
 

Γηα ηπρφλ αζάθεηεο θαη ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξνχζα, ππεξηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο (άξζξν 129 Ν.4412/ 2016). 
 

 
  ΘΔΧΡΔΗΣΑΗ 

Πάηξα,    …  / ….  / 2021 Πάηξα,   ….  /  …..  / 2021 Πάηξα,   ….   /  ….   / 2021 
Ο  πληάμαο Ο Σκεκαηάξρεο  Ο Πξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο 

 ρεδηαζκνχ Μειεηψλ Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 
 θαη Διέγρνπ θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 
   
   

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
ΓΔΧΡΓΟΤΟΓΛΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΝ. ΛΔΜΖ - ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο MSc Γξ. Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο MSc, PhD  
Α΄ β. 
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ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 

 

 
                                         
 

ΣΗΣΛΟ ΜΔΛΔΣΖ 
 

    «Πξνκήζεηα θισβνχ αζθαιείαο 82’’, θαηάιιεινπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ  ησλ 
νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ»  

 
 
 

Δ Ν Σ Τ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   
 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α Τιηθφ πξνο πξνκήζεηα Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΦ/ΝΖ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
(€) 

ΜΔΡΗΚΖ 
ΠΡΟ/ΝΖ 
ΓΑΠΑΝΖ        

(€) 

1 

Κισβφο αζθαιείαο 82", 
θαηάιιεινο γηα ειαζηηθά 
νρεκάησλ κε δηάκεηξν ηξνρνχ 
78" (199 cm) πεξίπνπ. 

Σεκ. 1 
  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ  ΓΑΠΑΝΖ 
 

 
Οι τιμζσ τησ προςφοράσ μου θα παραμείνουν αμετάβλητεσ για χρονικό διάςτημα ζξι (6) μηνών από την επόμενη 
τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προςφορών 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ…………………………………………………………………………… 

ΔΓΡΑ……………………………………………...……………………………………. 

ΑΦΜ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ, …../ …../ 2021 
 

Ο πξνζθέξωλ 

(θξαγίδα θαη Τπνγξαθή) 
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