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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Θ παροφςα μελζτθ ςυντάχκθκε με ςκοπό τθν προμικεια του κατάλλθλου μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ, που κα ςυμβάλλει ςτθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία ςφγχρονου και περιβαλλοντικά
φιλικοφ ελαιοτριβείου το οποίο κα καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταποίθςθσ ελαιοκάρπου του Διμου
Μυκόνου.
Θ μελζτθ ειδικότερα αφορά ςτθν ίδρυςθ διφαςικοφ ελαιοτριβείου ψυχρισ ζκκλιψθσ, το
οποίο δεν κα πρζπει να παράγει υγρά απόβλθτα. Θ δυναμικότθτα του μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ κα πρζπει να ανζρχεται τουλάχιςτον ςε 500 κιλά ελαιοκάρπου τθν ϊρα.
Για τθν επίτευξθ παραγωγικισ διαδικαςίασ κα γίνει προμικεια κατάλλθλου εξοπλιςμοφ, ο
οποίοσ κα τοποκετθκεί εντόσ των υφιςτάμενων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων με ςκοπό τθν
κάλυψθ των υποχρεϊςεων που ανακφπτουν για τουσ χϊρουσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ,
όπωσ είναι τα ελαιοτριβεία. Ο εξοπλιςμόσ κα είναι ο κατάλλθλοσ ϊςτε να πλθροφνται οι
προχποκζςεισ των εκνικϊν και κοινοτικϊν κανονιςμϊν, ςχετικά με τθν αςφάλεια τροφίμων.
Θ δαπάνθ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 95.480,00 € και κα βαρφνει τον
Κ.Α.: 70-7135.0001 προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018.
Θ προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
τιμισ, για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/
8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
A.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Παραλαβή ελαιόκαρπου: Ο ελαιόκαρποσ παραλαμβάνεται από το προςωπικό του
ελαιοτριβείου. Στο ςτάδιο αυτό πραγματοποιείται ηφγιςθ του ελαιοκάρπου και ζκδοςθ του
ςχετικοφ παραςτατικοφ (ΑΡΥ) προσ τον παραγωγό.
Αποφφλλωςη και πλφςη: Πταν ο καρπόσ παραλαμβάνεται από το ελαιοτριβείο, περιζχει
φφλλα και ξζνεσ φλεσ, όπωσ ςκόνθ, χϊμα, πζτρεσ και άλλα ςτερεά υλικά, τα οποία κα πρζπει να
απομακρυνκοφν πριν τθν εξαγωγι του ελαιόλαδου. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται με
τθν τροφοδότθςθ του ελαιοκάρπου ςε χοάνθ παραλαβισ. Με τθν βοικεια ανοξείδωτου
αναβατόριου, ο ελαιόκαρποσ προωκείται, αφοφ προθγουμζνωσ πλυκεί, μζςω κοχλία ςε
μθχανιςμό αποφφλλωςθσ – φυςθτιρα για τον διαχωριςμό των φφλλων και ξζνων υλικϊν από
τον καρπό. Τα φφλλα αποκθκεφονται ξεχωριςτά, ενϊ ο καρπόσ προωκείται μζςω κοχλιωτοφ
αναβατορίου ςε ειδικι ανοξείδωτθ χοάνθ για τθν ηφγιςθ και μετζπειτα ςφνκλιψι του.
φνθλιψη: Για τθν ςφνκλιψθ του ελαιόκαρπου πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μεταλλικοί
ςπαςτιρεσ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 500 κιλϊν/ϊρα για κοφτό ςπάςιμο των ελιϊν για τθν
αποφυγι δθμιουργίασ γαλακτωμάτων και αποφυγι επιβάρυνςθσ ποιότθτασ του ελαιόλαδου. Ο
ςπαςτιρασ κα είναι κλειςτόσ και ξεχωριςτόσ από το μαλακτιρα. Θ ηφμθ κα φτάνει ςτο
μαλακτιρα μζςω ςωλινασ πιςτοποιθμζνθσ ωσ κατάλλθλθ για χριςθ ςτθν βιομθχανία τροφίμων
και για επαφι με τρόφιμα.
Μάλαξη: Οι μαλακτιρεσ είναι μθχανιματα που μαλάςςουν (ηυμϊνουν, ομογενοποιοφν)
τθν ελαιοηφμθ, πριν ειςαχκεί ςτο φυγοκεντρικό διαχωριςτιρα. Θ μάλαξθ είναι απαραίτθτθ,
επειδι κατά τθν άλεςθ του ελαιοκάρπου ςχθματίηεται γαλάκτωμα μεταξφ ελαίου και φδατοσ.
Για αυτό είναι απαραίτθτθ θ μίξθ, ϊςτε να ςυνενωκοφν τα μικρισ διαμζτρου ςταγονίδια
λαδιοφ, προσ μεγαλφτερεσ ςταγόνεσ, εφκολα αποχωριηόμενεσ από τα υπόλοιπα ςυςτατικά τθσ
ελαιοηφμθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μάλαξθσ, ςφςτθμα πρζςςασ ςυμπιζηει τθν ελαιοηφμθ
ςε διάτρθτο κόςκινο για τον διαχωριςμό των υγρϊν (λάδι -κατςίγαρο) από τα ςτακερά
(πυρινα). Με τθν βοικεια εμβολοφόρου αντλίασ μεταφζρεται ο ελαιόμουςτοσ (λάδι κατςίγαροσ) ςτον διαχωριςτιρα για τθν περαιτζρω επεξεργαςία του ενϊ θ παραγόμενθ πυρινα
με υγραςία 20%-30% είναι ςχεδόν ζτοιμθ για καφςθ.
Φυγοκζντριςη: Είναι θ τεχνικι διαχωριςμοφ του ελαιόλαδου, θ οποία βαςίηεται ςτθ
διαφορά ειδικοφ βάρουσ που παρουςιάηουν τα ςυςτατικά τθσ ελαιοηφμθσ (ελαιόλαδο, νερό και
ςτερεά ςυςτατικά). Ο διαχωριςμόσ πραγματοποιείται ςε οριηόντια φυγοκεντρικά μθχανιματα
(decanter) τα οποία περιςτρζφονται με περίπου 1500 ςτροφζσ χωρίσ δίςκουσ. Από τθν
διαδικαςία τθσ φυγοκζντριςθσ βγαίνουν δυο είδθ υγρϊν προϊόντων, αρχικά ζνα πράςινου
χρϊματοσ, που αποτελείται από το λάδι και μζροσ των φυτικϊν υγρϊν (λιοηοφμια) και ζνα άλλο
με μεγαλφτερο όγκο και καφζ χρϊμα, που αποτελείται κυρίωσ από φυτικά υγρά με ζνα μζροσ
λαδιοφ. Δεδομζνου ότι τα υγρά που βγαίνουν από το φυγοκεντριτι, μπορεί να περιζχουν
ςτερεά ςυςτατικά (κομμάτια ςάρκασ ι πυρινα), κοςκινίηονται ςε κόςκινα. Τζλοσ ακολουκεί ο
διαχωριςμόσ του ελαιολάδου από τα φυτικά υγρά με φυγοκεντρικό διαχωριςτιρα. Θ υγρι
φάςθ υποβάλλεται ςε φυγοκζντριςθ και ο διαχωριςμόσ του λαδιοφ από το νερό, γίνεται με
βάςθ τθ διαφορά ειδικοφ βάρουσ ςε ανοξείδωτα δοχεία ςυλλογισ ελαιολάδου με
ενςωματωμζνθ εμβολοφόρο αντλία.
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ ςτου ςταδίου τθσ φυγοκζντριςθσ, πραγματοποιείται οξυμζτρθςθ
για τθν κατθγοριοποίθςθ του ςτισ διάφορεσ ποιοτικζσ κατθγορίεσ, ηφγιςθ του τελικοφ προϊόντοσ
και εν ςυνεχεία εκδίδεται το ςχετικό παραςτατικό (ΑΡΥ) προσ τον παραγωγό. Το τελικό προϊόν,
παραδίδεται ςτον ελαιοπαραγωγό είτε αποκθκεφεται ςε ανοξείδωτεσ ελαιοδεξαμενζσ.
ημειϊνεται ότι όλα τα μηχανήματα που θα πραγματοποιοφν τισ ανωτζρω εργαςίεσ θα
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 , κατάλληλο για την
βιομηχανία τροφίμων και να ςυνοδεφονται από τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά CE.
Β.ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
O μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αφορά το ςφνολο των αναγκαίων μθχανθμάτων που
απαιτοφνται για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ελαιοτριβείου κατά τθ διάρκεια τθσ
ελαιουργικισ περιόδου (2-3 μινεσ), με το ελάχιςτο δυνατό προςωπικό (2 άτομα). Ο εξοπλιςμόσ
κα πρζπει να
λειτουργεί εφαρμόηοντασ τεχνολογίεσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον
(προεγκατάςταςθ θλεκτρομειωτιρα) χωρίσ τθ ςπατάλθ φυςικϊν πόρων (δεν απαιτείται θ
προςκικθ νεροφ κατά τθν παραγωγι) και τθν επιβάρυνςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ
(παραγωγι πάςτασ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραγωγισ και όχι υγρϊν αποβλιτων –
κατςίγαροσ). Τα υπό προμικεια μθχανιματα κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το ςφνολο των
προδιαγραφϊν τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ και κα πρζπει να ςυνοδεφονται από τα
προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά (π.χ. CE). Ο προτεινόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι
καινοφργιοσ και αμεταχείριςτοσ, από εταιρεία που εκπροςωπείται ςτθν Ελλάδα.
Ρρόκειται για ζνα ελαιουργείο που πρζπει να αλζκει τουλάχιςτον 1000 κιλϊν ελαιοηφμθσ
ανά ϊρα. Ξεκινϊντασ από το πρϊτο μθχάνθμα, το αναβατόριο, οι ακακάριςτεσ ελιζσ
τροφοδοτοφνται ςε φψοσ 20 εκατοςτϊν, και με κοχλία ανεβαίνουν ςε φψοσ περίπου 1,20
μζτρων όπου ζνασ αποφυλλωτιρασ απομακρφνει τα φφλλα και τισ ξζνεσ ουςίεσ οι οποίεσ
καταλιγουν ςε διάτρθτο αποκθκευτικό ςάκο, ενϊ οι κακαρζσ ελιζσ οδθγοφνται ςε ζνα δεφτερο
κανάλι του πλυντθρίου.
Το πλυντιριο πρζπει να ζχει μία κυκλικι δεξαμενι χωρθτικότθτασ περίπου 500-600 κιλϊν
νεροφ, το οποίο και προωκεί ςτο κανάλι διαδρομισ του ελαιόκαρπου. Στο τζλοσ πρζπει να
υπάρχει δονθτικό κόςκινο που κα διαχωρίηει το νερό από τισ ελιζσ οι οποίεσ εν ςυνεχεία
πζφτουν ςτον κάδο του αναβατορίου του ςπαςτιρα. Με τθν υψθλι πίεςθ τθσ αντλίασ και με το
κυκλικό κάδο του πλυντθρίου γίνεται πολφ καλι πλφςθ του ελαιόκαρπου και απομάκρυνςθ
βαρζων ξζνων ςωμάτων (π.χ. πζτρεσ) τα οποία λόγω βάρουσ κάκονται ςτον κυκλικό κάδο
προςτατεφοντασ το ςφνολο του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ.
Ο πυκμζνασ τθσ παραπάνω δεξαμενισ κα πρζπει να είναι κϊνικοσ ϊςτε ςτο τζλοσ τθσ
διαδικαςίασ να κακαρίηεται εφκολα από λάςπεσ και όλα τα άχρθςτα που ζχουν παραμείνει ςτον
κάδο.
Από τον κάδο του αναβατορίου, μεταφζρονται οι ελιζσ με κοχλία ςτον ςπαςτιρα, ο οποίοσ
πρζπει να είναι ολιγόςτροφοσ ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται γαλακτϊματα ςτο λάδι,
διατθρϊντασ υψθλι τθν ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ. Εν ςυνεχεία θ ελαιοηφμθ
ςυγκεντρϊνεται ςτο μίξερ με λίγεσ ςτροφζσ, χωρθτικότθτασ 1000 κιλϊν χωρίσ κερμοκραςία και
χωρίσ πρόςκετο νερό για περίπου 15 λεπτά. Πταν ολοκλθρωκεί θ μάλαξθ, ξεκινά ο
φυγοκεντρικόσ διαχωριςτιρασ, ο οποίοσ πρζπει να περιςτρζφεται περίπου με 1500-1800
ςτροφζσ ανά ϊρα, διαχωρίηοντασ το λάδι από τον πυρινα και τα υγρά. Ο διαχωριςτιρασ κα
πρζπει να είναι κάκετοσ, αυτοκακαριηόμενοσ και κα πρζπει να διακζτει δφο εξόδουσ, μία για το
λάδι και μια για τα υγρά και τον πυρινα. Τα υγρά και θ πυρινα μεταφζρονται με μια αντλία
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ςτον εξωτερικό χϊρο του ελαιουργείου. Το λάδι πρζπει να μεταφζρεται με μία αντλία ςτον
κάδο του διαχωριςτιρα και με μια ρυκμιηόμενθ παροχι τροφοδοτείται ο διαχωριςτιρασ για να
παραχκεί κακαρό λάδι.
Ειδικά, για τα υπό προμικεια μθχανιματα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ κάλυψθσ
των ανταλλακτικϊν τουσ. Ωσ εκ τοφτου ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιςμοφ, επί
ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να περιζχονται :
α) Σεχνικά φυλλάδια ςτα οποία κα αναγράφονται τα ηθτοφμενα χαρακτθριςτικά των
προμθκευομζνων ειδϊν όπωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
β) Σεφχοσ οδηγιϊν ςυντιρθςθσ/χριςθσ τουσ.
γ) Κατάλογοσ ανταλλακτικϊν τουσ.
Κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι πλιρεσ και κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα
εξαρτιματα, τα οποία και κα περιλαμβάνονται ςτθν τιμι προςφοράσ.
Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ μεταφορά των υπό προμικεια ειδϊν.
Γ. ΕΓΓΤΗΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ-ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Ο προμθκευτισ κα πρζπει επί ποινή αποκλειςμοφ να προςφζρει για τον υπό προμικεια
μθχανολογικό εξοπλιςμό, τουλάχιςτον τα κάτωκι :
Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ: Υποχρεωτικι είναι θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον
για πζντε (5) ζτθ για όλα τα μθχανιματα.
υντήρηςη: Ο τρόποσ ςυντιρθςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα περιγράφεται
αναλυτικά ςτα τεχνικά φυλλάδια που κα κατατεκοφν κατά το διαγωνιςμό.
Τποςτήριξη: Θ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν κα γίνεται εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ.
Θ κζςθ ςε πρϊτθ λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ απαιτεί τθν παρουςία του
προςωπικοφ που κα είναι υπεφκυνο για τθν παραγωγι, με ςκοπό τθν εξοικείωςθ του με τα
μθχανιματα και τθν εκπαίδευςι του ςχετικά με τθ λειτουργία τουσ.
Θ επίδειξθ λειτουργίασ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ του μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ κα αποτελεί υποχρζωςθ του αναδόχου-προμθκευτι.
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Δ. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ

ΑΡΘΡΟ 1.1
ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΓΕΙΟ
Το φυγοκεντρικό ελαιουργείο πρζπει να ζχει δυναμικότθτα τουλάχιςτον 500 κιλά/ϊρα και
πρζπει να αποτελείται από ζναν ςπαςτιρα τουλάχιςτον 2,2KW, ζναν κάκετο μαλακτιρα
τουλάχιςτον 700 κιλϊν/ϊρα, 1,5KW ζνα φυγοκεντρικό μθχάνθμα δυναμικότθτασ τουλάχιςτον
500 κιλά/ϊρα ςυνολικισ ιςχφοσ τουλάχιςτον 15KW.
Ο Φυγοκεντρικόσ διαχωριςτιρασ ελαιόλαδου πρζπει να είναι κάκετοσ και διαςτάςεων
50Χ1,20 φψουσ. Το τφμπανό του πρζπει να είναι Φ270 και φψοσ 60 εκατοςτά. Επίςθσ ,πρζπει να
περιςτρζφεται με 1600-2000 ςτροφζσ και θ κίνθςθ του πρζπει να γίνεται με θλεκτρομειωτιρα
τουλάχιςτον 3Θ , ιμάντεσ και τροχαλία, δυναμικότθτασ 1000-1500 λίτρα ελαιομοφςτου ανά
ϊρα, ανάλογα με τισ ελιζσ που επεξεργαηόμαςτε. Θα πρζπει να είναι χωρίσ δίςκουσ
διαχωριςμοφ για το λόγο ότι είναι ολιγόςτροφοσ για να μθν δθμιουργεί πρόβλθμα ςτο
ελαιόλαδο και να μθν αφαιροφνται τα καλά ςυςτατικά του λαδιοφ λόγω του ειδικοφ βάρουσ.
ΑΡΘΡΟ 1.2
ΑΝΣΛΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΤΡΗΝΑ
Θ αντλία μεταφοράσ πυρινασ πρζπει να είναι με αντλία μόνο με λεκάνθ ςυλλογισ
τουλάχιςτον 2KW.
ΑΡΘΡΟ 1.3
ΑΝΑΒΑΣΟΡΙΟ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ
Το αναβατόριο ακακάρτου ελαιόκαρπου πρζπει να είναι με ενςωματωμζνο
αποφυλλωτιριο τουλάχιςτον 1.2KW, ζνα πλυντιριο ελαιόκαρπου με δεξαμενι νεροφ, αντλία
πλφςθσ, δονοφμενο κόςκινο τουλάχιςτον 1,1KW, αναβατόριο ελαιόκαρπου ςπαςτιρα
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τουλάχιςτον 0,38KW ςυνολικισ δυναμικότθτασ 700-800 κιλά/ϊρα.
ΑΡΘΡΟ 1.4
ΛΕΚΑΝΗ ΤΛΛΟΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ
Θ λεκάνθ ςυλλογισ ελαιόκαρπου πρζπει να είναι με ενςωματωμζνθ αντλία ειδικι για
ελαιόλαδο εμβολοφόροσ, τουλάχιςτον 0,55KW.
ΑΡΘΡΟ 1.5
ΖΤΓΙΣΙΚΟ ΠΑΛΕΣΟΦΟΡΟ
Το ηυγιςτικό παλετοφόρο πρζπει να είναι τουλάχιςτον 2 τόνων.
ΑΡΘΡΟ 1.6
ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ ΦΙΛΣΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ
Το φυγοκεντρικό φίλτρο ελαιόλαδου (διαχωριςτιρασ) πρζπει να είναι ιςχφοσ τουλάχιςτον
2.5HP δυναμικότθτασ 1000-1500 λίτρα/ϊρα

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ
Για όποια αδειοδότθςθ απαιτθκεί για τθν λειτουργία του ελαιοτριβείου κα λθφκεί μζριμνα από τον
διαχειριςτι του ελαιοτριβείου.

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Μφκονοσ 06-12-2018
Θ Συντάξαςα

Ελζνθ Σκαγιά
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.

Μφκονοσ 06-12-2018
Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ
Τ.Υ. του Διμου Μυκόνου

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ TEXNIKΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΕΒΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΛΑΙΟΣΡΙΒΕΙΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΜΤΚΟΝΟΤ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
Κ.Α.: 70-7135.0001

:
:
:
:

77.000,00 €
18.480,00 €
95.480,00 €
41/2018
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Κ.Α. 70-7135.0001
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

ΆΡΘΡΟ

ΕΙΔΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

Τεμ

1

53.000,00

53.000,00

Τεμ

1

3.000,00

3.000,00

1.2

Φυγοκεντρικό
ελαιουργείο
Αντλία μεταφοράσ
πυρινασ

1.3

Αναβατόριο ακακάρτου
ελαιόκαρπου

Τεμ

1

11.000,00

11.000,00

1.4

Λεκάνθ ςυλλογισ
ελαιόκαρπου

Τεμ

1

900,00

900,00

1.5

Ηυγιςτικό παλετοφόρο

Τεμ

1

2.000,00

2.000,00

1.6

Φυγοκεντρικό φίλτρο
ελαιόλαδου

Τεμ

1
7.100,00
ΤΝΟΛΟ (€):
ΦΠΑ 24% (€)*:
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€):

7.100,00
77.000,00
18.480,00
95.480,00

1.1

ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Μφκονοσ 06-12-2018
Θ Συντάξαςα

Ελζνθ Σκαγιά
Ρολιτικόσ Μθχανικόσ Ρ.Ε.

Μφκονοσ 06-12-2018
Ο Αν. Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ
Τ.Υ. του Διμου Μυκόνου

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε

19REQ004604731 2019-03-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ TEXNIKΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΕΒΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΛΑΙΟΣΡΙΒΕΙΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΜΤΚΟΝΟΤ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ

:
:
:
:

Κ.Α.: 70-7135.0001 Κ.Α.:

77.000,00 €
18.480,00 €
95.480,00 €
41/2018
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο προμήθειασ.
Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια τθν προμικεια του κατάλλθλου μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ, που κα ςυμβάλλει ςτθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία ςφγχρονου και περιβαλλοντικά
φιλικοφ ελαιοτριβείου το οποίο κα καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταποίθςθσ του Διμου Μυκόνου.
ΑΡΘΡΟ 2: Ιςχφουςεσ διατάξεισ.

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ
Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην
Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,


του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»


του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων τησ διοίκηςησ
και οριςμόσ των μελών τουσ με κλήρωςη»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,


του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,


του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά
Θζματα”,

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα
και ςτοιχεία”,
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του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”


τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ»

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3:υμβατικά ςτοιχεία.
Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ.
β) Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
γ) Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.
δ) Θ Τεχνικι Ζκκεςθ.
ε) Το Τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου.
ςτ) Ο Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ.
ΑΡΘΡΟ 4:Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ.
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Θλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνιςμό
και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
ΑΡΘΡΟ 5: Προςφορζσ- Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.
Ρροςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο των ποςοτιτων που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό
προχπολογιςμό τθσ προμικειασ.
Το τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και
ιςχφουν απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται.
ΑΡΘΡΟ 6: Κατακφρωςη αποτελζςματοσ.
Σφμφωνα με το ν.4412/2016, θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ πραγματοποιείται, μετά
από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, από τθν Οικονομικι Επιτροπι,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
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ΑΡΘΡΟ 7: φμβαςη.
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ
ςφμφωνα με το Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο χρόνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν
από τθν ειδοποίθςθ του για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα
ςτοιχεία τθσ προμικειασ.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:


• Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα των ειδϊν.



• Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.



• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.


Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.
ΑΡΘΡΟ 8: Ποιότητα ειδϊν - Χρόνοσ εγγφηςησ.

Τα υπο προμικεια είδθ πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ
των αντιςτοίχων τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.

Ο προμθκευτισ κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να προςφζρει για τον υπό προμικεια
μθχανολογικό εξοπλιςμό, τουλάχιςτον τα κάτωκι :

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: Υποχρεωτικι είναι θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον
για πζντε (5) ζτθ για όλα τα μθχανιματα. Απαραίτθτα να δθλωκεί ότι θ αποκατάςταςθ των
ηθμιϊν κα γίνεται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ.

ΑΡΘΡΟ 9: Εγγυήςεισ.
1. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό
Κάκε προςφορά αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά και να
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ οποίασ το ποςό κα καλφπτει ποςοςτό 2% τθσ
ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. Θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ζχει ιςχφ για τουλάχιςτον 150 θμζρεσ από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
2. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ,
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ςυντεταγμζνθσ κατά του ιςχφοντοσ τφπου για το Δθμόςιο και τουσ Ο.Τ.Α.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ
και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ,
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό
5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ κατατίκεται υπό μορφι γραμματίου του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ι Εγγυθτικισ Επιςτολισ αναγνωριςμζνθσ Τραπζηθσ,
ςυντεταγμζνθσ κατά του ιςχφοντοσ τφπου για το Δθμόςιο και τουσ Ο.Τ.Α.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν λιξθ του χρόνου
εγγφθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι, τζλη, κρατήςεισ.
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ
και κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ςφμβαςθσ, πλθν του Φ.Ρ.Α., ο οποίοσ βαρφνει
τον Διμο. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ποςό που ανζρχεται ςε 0,06% επί
του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων ςυμβάςεων, 0,06%
επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ, υπζρ τθσ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ).
ΑΡΘΡΟ 11: Ευθφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ περί
προλιψεωσ εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντα εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Για κάκε
ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του αναδόχου ι ςτον ίδιο που προκαλείται κατά τθν
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, βαρφνεται αποκλειςτικά ο ανάδοχοσ. Ο ανάδοχοσ επίςθσ
είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα προκειμζνου θ προμικεια να
γίνεται με τρόπο άρτιο και αςφαλι, ϊςτε να μθν κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία των κατοίκων. Ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί αςφαλιςμζνο προςωπικό κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Επίςθσ, όλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι
αςφαλιςμζνα.
Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα, υλικά) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ βαρφνουν τον Ανάδοχο όπωσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμία προσ
τρίτουσ που ικελε να προκλθκεί κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ. Γενικά κάκε δαπάνθ ζςτω και αν δεν
κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ βαρφνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 12:Παραλαβή.
Ι. Αρμόδιο όργανο
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Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ όπου ζχουν ςυςτακεί μετά
από απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. (άρκρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16)
ΙΙ. Παρουςία προμηθευτή
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ
και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. (άρκρο 208 παρ.2 του
Ν.4412/16)
ΙΙΙ. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ
από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ.
β) Με πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16)
Το κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 208
παρ.3 του Ν.4412/16)
IV. Πρωτόκολλο παραλαβήσ/απόρριψησ/μακροςκοπικοφ ελζγχου
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι
δευτεροβάκμιεσ, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. (άρκρο 208 παρ.6 του
Ν.4412/16)
V. Δυνατότητεσ Επιτροπήσ
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Ραραλαβισ μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16)
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί:


τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και



τθν επιτροπι παραλαβισ,

για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. (άρκρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16).
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Αποδεικτικό παράδοςησ
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτουσ τόπουσ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό,ςτο οποίο αναφζρεται:


θ θμερομθνία προςκόμιςθσ,



το υλικό,



θ ποςότθτα και


ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. (άρκρο 206 παρ.7 του
Ν.4412/16)
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
θ επιτροπι παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των παραλαμβανομζνων
ειδϊν ι τθν αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν αυτϊν.
Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ
υπό τθσ ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ
αυτϊν, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο, με τισ ανάγκεσ
και τα ςυμφζροντα του, τρόπο.
ΑΡΘΡΟ: 13
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ TEXNIKΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΧΩΡΟΤ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΕΒΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΛΑΙΟΣΡΙΒΕΙΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΜΤΚΟΝΟΤ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
Κ.Α.: 70-7135.0001

:
:
:
:

77.000,00 €
18.480,00 €
95.480,00 €
41/2018
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο προμήθειασ.
Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια τθν προμικεια του κατάλλθλου μθχανολογικοφ
εξοπλιςμοφ, που κα ςυμβάλλει ςτθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία ςφγχρονου και περιβαλλοντικά
φιλικοφ ελαιοτριβείου το οποίο κα καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταποίθςθσ του Διμου Μυκόνου.
ΑΡΘΡΟ 2: Ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Ππωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 3: υμβατικά ςτοιχεία.
Ππωσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 3 τθσ Γενικισ Συγγραφισ υποχρεϊςεων.
ΑΡΘΡΟ 4: Αυξομειϊςεισ ποςοτήτων εργαςιϊν.
Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ μασ δεν είναι υποχρεωμζνοσ να εξαντλιςει ολόκλθρθ τθν
ποςότθτα των ειδϊν που αφορά θ προμικεια και το αντίςτοιχο εγκεκριμζνο ποςό, εφόςον οι
ανάγκεσ του αποδειχκοφν μικρότερεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. Θ
ποςότθτα όμωσ που κα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από το 50% τθσ
ςυνολικισ, που προβλζπεται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό.
ΑΡΘΡΟ 5: Διάρκεια ςφμβαςησ.
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ
και η διάρκεια ιςχφοσ τησ είναι ζνα (1) ημερολογιακό ζτοσ ή μζχρι εξαντλήςεωσ του
οικονομικοφ αντικειμζνου.
ΑΡΘΡΟ 6: ταθερότητα τιμϊν.
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ρεριεχόμενο των Τιμϊν του Τιμολογίου
Οι τιμζσ τιμολογίου αναφζρονται ςτθν προμικεια και ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται άλλθσ
πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ.
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα ανωτζρω
ςε όλεσ τισ τιμζσ του τιμολογίου περιλαμβάνονται. :
Α) Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο που θ
υπθρεςία ορίηει, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρα αυτϊν.
Β) Οι τυχόν δαπάνεσ κάκε είδουσ αςφάλιςθσ των υλικϊν και αποηθμίωςθσ για τθν
μεταφορά ι αποκικευςθ τθσ προμικειασ.
Γ) Κάκε γενικά δαπάνθ που δεν κατονομάηεται ρθτά, αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, για τθν οποία θ ςχετικι τιμι του τιμολογίου μετά τθν ςυμμετοχι του
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αναδόχου ςτο διαγωνιςμό, δεν είναι δυνατό να κεμελιωκεί αξίωςθ ι διαμφιςβιτθςθ που να
αφορά τισ ποςότθτεσ μεταφοράσ των υλικϊν που ειςζρχονται.
ΑΡΘΡΟ 7 Σρόποσ και χρόνοσ παράδοςησ
Θ παράδοςθ των ειδϊν κα μπορεί να γίνεται ςτον Διμο τμθματικά, κατόπιν παραγγελίασ
προσ τον Ανάδοχο.
Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδίδονται ςτον Διμο το ανϊτερο εντόσ εκατόν είκοςι (120)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ παραγγελίασ. Ραράταςθ προκεςμίασ παρζχεται
ςτον Ανάδοχο κατόπιν εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι μζςα προκειμζνου για τθν παράδοςθ των
ειδϊν χωρίσ να δικαιοφται καμιάσ από το λόγο αυτό πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. Θ υπθρεςία
δφναται ςε κάκε ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο τθν άμεςθ παράδοςθ τθσ προμικειασ
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα παράδοςθσ προβλζπει τα ακόλουκα:
Α) Εκπόνθςθ πολεοδομικϊν ςχεδίων και υποβολι αυτϊν εντόσ τριάντα (20) θμερολογιακϊν
θμερϊν από τθν ανάκεςθ του ζργου.
Β) Ζναρξθ εργαςιϊν υλοποίθςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων εντόσ δζκα (10) εργάςιμων
θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ.
Γ) Ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ανζγερςθσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων (και παράδοςθ
αυτϊν) εντόσ εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ.
Ραράταςθ προκεςμίασ παρζχεται ςτον Ανάδοχο κατόπιν εντολισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ
και ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ.
ΑΡΘΡΟ 8 Μηχανικόσ Εξοπλιςμόσ
Ραράδοςθ και κζςθ ςε λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ εξιντα (60)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων.
ΑΡΘΡΟ 9 Ποινικζσ ρήτρεσ
Αν το υλικό φορτωκεί παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 209 του
Ν.4412/16), επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που
παραδόκθκε εκπρόκεςμα (άρκρο 207 παρ.1 Ν.4412/16). Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν. (άρκρο 207 παρ.2 Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 10: Πληρωμζσ.
Θ ςυμβατικι αξία των ειδϊν κα πλθρωκεί, ςτον προμθκευτι τμθματικά μετά τθν παραλαβι
τθσ προμικειασ και ζκδοςθσ του τιμολογίου, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ
που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά.
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αντιςυμβαλλόμενου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα
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αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτόν, θ ανακζτουςα
αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003)
"Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ", κακίςταται
υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον αντιςυμβαλλόμενο.
Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ
εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των προϊόντων, κα γίνεται μ’ εξόφλθςθ όλου του ποςοφ, αμζςωσ μετά
τθν παραλαβι αυτϊν, με τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ που κα ςυνοδεφονται
από τα νόμιμα δικαιολογθτικά.
ΑΡΘΡΟ 11: Σροποποίηςη ςφμβαςησ.
Σε περίπτωςθ που κρικεί αναγκαία θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμβατικό ποςό, χρονικι
διάρκεια, αλλαγι όρων, κ.λ.π.) θ τροποποίθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
132 του Ν. 4412/2016.
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