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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

    ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 

 

       ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

      ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 
 

 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο …………………………125.000,00………….………………..…€ 

 

Φ.Π.Α.24%……………………………..………........30.000,00…...…..……………………..€ 

 

χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ……………........155.000,00….….……………………….€ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ……
………… 

Αξηζκφο Μειέηεο 42/2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 42/2021 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

Ζ  παξνχζα  κειέηε  αθνξά  ζηελ  πξνκήζεηα  ελφο (1) κεηαρεηξηζκέλνπ ζξπκκαηηζηή πξψηεο 

ζξαχζεο  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηνπο θάησζη ιφγνπο: 

O πξψηεο ζξαχζεο ζξπκκαηηζηήο ζα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο γηα θάζε είδνπο απνξξίκκαηα 

/νηθηαθά - βηνκεραληθά/ θαζψο θαη γηα ηνλ ζξπκκαηηζκφ παληφο  είδνπο  μπιηάο, ζξπκκαηηζκφ 

πξντφλησλ  απφ  θιαδέκαηα - πξάζηλα απφβιεηα -ξίδεο δέληξσλ -παιαηά  μπιεία -μπιεία 

θαηεδαθίζεσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ ζξπκκαηηζκφ  ραξηηνχ  πιαζηηθψλ  θαζψο θαη ειεθηξνληθψλ  

απνβιήησλ. 

 

H πξνκήζεηα ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη, θαη’ ειάρηζην, ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο.    

Σν παξφλ κεράλεκα πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ», πνπ 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ ή/θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

O ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ κεραλήκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

125.000,00 επξψ ρσξίο ΦΠΑ (155.000,00 εςπώ ζπκπ. ΦΠΑ 24%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί σο εμήο: 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ην Π.Γ.Δ. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ) θαηά 125.000,00€ κε ρξέσζε ζηνλ 

Κ.Α. 62-7131.0004. 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαηά 30.000,00€ κε ρξέσζε ζε 

Κ.Α. 20-7131.0004 ηνπ 2021. 

ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ πεξηιακβάλνληαη ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ε 

πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηαμηλφκεζεο, θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, γηα ηελ έθδνζε 

αδείαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξνζθνκίδεηαη θαη ε απαξαίηεηε έγθξηζε ηχπνπ. 

Ζ  πξνκήζεηα  ζα  γίλεη  ζχκθσλα  κε  ηηο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  νη  νπνίεο  απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147Α/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». Όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 4782/2021(ΦΔΚ Α 36/09.03.2021) 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ                                        

ΜΤΚΟΝΟ,  31-08-2021  

        Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

          ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΣΗΜΠΛΑΚΖ                          

ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

ΜΤΚΟΝΟ, 31-08-2021 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΚΑΡΓΑΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. 

 

Προμήθεια Μηχανήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 42/2021 

 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

ΕΊΔΟΤ 

ΜΟΝΆΔΑ 

ΜΈΣΡΗΗ 

 

ΠΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΉ 

ΜΟΝΆΔΟ 

(ΕΤΡ) 

ΔΑΠΆΝΗ 

(ΕΤΡ) 

1 

Μεηαρεηξηζκέλνο 

ζξπκκαηηζηήο 

πξψηεο ζξαχζεο 

Όρεκα  1 125.000,00 125.000,00 

ΌΝΟΛΟ ΔΑΠΆΝΗ 125.000,00 

Φ.Π.Α. 24%  30.000,00 

ΓΕΝΙΚ ΌΝΟΛΟ ΔΑΠΆΝΗ 155.000,00 

 

 

 

 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ                                        

ΜΤΚΟΝΟ,  31-08-2021 

        Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

          ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΣΗΜΠΛΑΚΖ                          

ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

ΜΤΚΟΝΟ, 31-08-2021 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΚΑΡΓΑΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια Μηχανήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 42/2021 

 

 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

ΕΊΔΟΤ 

ΜΟΝΆΔΑ 

ΜΈΣΡΗΗ 

 

ΠΟΣΗΣ

Α 

ΣΙΜΉ 

ΜΟΝΆΔΟ 

(ΕΤΡ) 

ΔΑΠΆΝΗ 

(ΕΤΡ) 

1 

Μεηαρεηξηζκέλνο 

ζξπκκαηηζηήο 

πξψηεο ζξαχζεο 

Όρεκα  1   

ΌΝΟΛΟ ΔΑΠΆΝΗ  

Φ.Π.Α. 24%   

ΓΕΝΙΚ ΌΝΟΛΟ ΔΑΠΆΝΗ  

 

 

 

 

 
 

                ……./…..../2021 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια Μηχανήματος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 42/2021 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

(ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 

 

Άπθπο 1°: Ανηικείμενο  

Ζ  παξνχζα  κειέηε  αθνξά  ζηελ  πξνκήζεηα  ελφο (1) κεηαρεηξηζκέλνπ ζξπκκαηηζηή 

πξψηεο ζξαχζεο  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

Άπθπο 2°: Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Μεηαρεηξηζκέλνο Αλαθαηαζθεπαζκέλνο Θξπκκαηηζηήο ,κε κέρξη θαη 20 έηε  ιεηηνπξγίαο , 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ εμεηδηθεπκέλν επξσπατθφ θαηαζθεπαζηή κεραλεκάησλ ,κε εμνπζηνδνηεκέλν  

αληηπξφζσπν  ζηελ  Διιάδα .  

Βάξνο κεραλήκαηνο 14.000 θηιά πεξίπνπ γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπ απφ ηξηαμνληθφ φρεκα  

Haken, θαζψο θαη ηελ γξήγνξε ηνπνζέηεζε ζε νπνηαδήπνηε εξγνηάμην  κε εχθνια  αλαδηπινχκελε ηαηλία 

εμαγσγήο πιηθνχ, πξνζαξκνζκέλε  ζην πιαίζην ηνπ κεραλήκαηνο  γηα επθνιφηεξε κεηαθνξά ηνπ.  

  Σν κεράλεκα  θέξεηαη επί εηδηθνχ πιαηζίνπ .ην εκπξφζζην κέξνο  δηαζέηεη εηδηθφ γάληδν κπξνζηά 

θαη εηδηθά ξάνπια πίζσ  , γηα λα θνξηψλεηαη  κε αζθάιεηα θαη άλεζε ζε φρεκα κεηαθνξάο ηχπνπ 

HAKEN. 

Κίνηζη 

--κε ειεθηξνθηλεηήξα  εσο 135 KW   . 

--πδξνζηαηηθή θίλεζε ξπζκηδφκελεο ηζρχο ζπζηήκαηνο απφ κηα πδξαπιηθή  αληιία ,θαζψο θαη 2  

πδξαπιηθψλ θηλεηήξσλ κεηάδνζεο θηλήζεηο. 

-- κε δπν επηπιέσλ ειεθηξνθίλεηνπο αλεκηζηήξεο  γηα ηελ αδηάθνπε ςχμε ηνπ πδξαπιηθνχ ιαδηνχ. 

--θηβψηην ηαρπηήησλ κε απμεκέλε ξνπή ηνπιάρηζηνλ 160.000 nm. 

Πίνακαρ ελέγσος 

-- Δλζσκαησκέλνη  πίλαθεο  ρακειήο  θαη  πςειήο  ηάζεο  .  

-- Υεηξνθίλεηε θαζψο θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία . 

-- Αζχξκαηνο  πνκπνδέθηεο γηα ηελ απφ απφζηαζε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

-- Δχρξεζηνη δηαθφπηεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο θαη απφ ηηο 

δπν πιεπξέο .    

Σαινία εξαγυγήρ ςλικού 

-- ελζσκαησκέλε  αλαδηπινχκελε  ηαηλία εμαγσγήο πιηθνχ , θαζαξνχ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1.00 κέηξνπ , 

θαη κε χςνο εθθφξησζεο ηνπιάρηζηνλ 3.40 κέηξα .  

Προμήθεια Μηχανήματος 
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-- ζηηβαξφ  πιαίζην κε εηδηθά κειεηεκέλε ζηήξημε  γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα  . 

 

Υοάνη ηποθοδοζίαρ 

--κεγάιε ρνάλε ηξνθνδνζίαο κε κέγηζην χςνο θφξησζεο 2,70 Μ. 

--αλαηξεπφκελνο ηξνθνδφηεο κέζσ αζχξκαηεο ιεηηνπξγίαο. 

-- εχθνιε  ηξνθνδνζία κε θνξησηή - αξπάγε  . 

 

Επγαλεία  αξόνυν 

--Δηδηθνχ ηχπνπ εξγαιεία 2 αμφλσλ νιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ  1.900 mm  κε ηνπιάρηζηνλ 7 θνπηηθνχο 

δίζθνπο ζε επηθάλεηα  κήθνπο 1.530 mm γηα ην δπλαηφλ κηθξφηεξν φγθν  εμαγφκελνπ πιηθνχ . 

--κε πιατλέο πιάθεο ζχλζιηςεο . 

-- κε εηδηθφ ζηηβαξφ δνθάξη ζχλζιηςεο ζην θάησ κέξνο θαη αλάκεζα ζηνπο άμνλέο ζξπκκαηηζκνχ, 

Γηα ηελ επηπιέσλ πξνζηαζία ηνπ ηκάληα εμαγσγήο . 

--ξπζκηδφκελε ηαρχηεηα αμφλσλ ηνπιάρηζηνλ 10-32 ζηξνθέο αλά ιεπηφ. 

--κήθνο αμφλσλ πεξίπνπ  1750mm. 

--δηάκεηξνο αμφλσλ πεξίπνπ  650mm. 

--κε ιεηηνπξγία  απηφκαηεο αλαζηξνθήο. 

 

 

 

 
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ                                        

ΜΤΚΟΝΟ,  31-08-2021 

        Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

          ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΣΗΜΠΛΑΚΖ                          

ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Π.Δ. 

 

ΜΤΚΟΝΟ, 31-08-2021  

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

ΚΑΡΓΑΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 42/2021 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άπθπο 1
ο
: Ανηικείμενο  

Ζ  παξνχζα  κειέηε  αθνξά  ζηελ  πξνκήζεηα  ελφο (1) κεηαρεηξηζκέλνπ ζξπκκαηηζηή πξψηεο 

ζξαχζεο  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Άπθπο 2
ο
 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο : 

- ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

- ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξκφληζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ ζην πιαίζην δεκφζησλ ζπβάζεσλ 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

- ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηε» (Α' 87). 

- ηνπ Ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ” 

- ηνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 143/Α/28-06-2014) , φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

- ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

- ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

Προμήθεια Μηχανήματος 
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- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

- ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α). 

- ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

- ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

- ηεο κε αξ. 64233(Β’ 2453/09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 

επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

- ηεο κε αξ. 57654/23.05.2017 (Β΄1781) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

“Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)”,   

- ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκφο Δζληθνχ Μνξθφηππνπ 

ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

- ηελ αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Σηκνιφγεζε ζην 

πιαίζην ησλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 

Άπθπο 3
ο
 : Πποϋπολογιζμόρ - Υπημαηοδόηηζη 

Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 155.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%.  Πξνέξρεηαη απφ: 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ην Π.Γ.Δ. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ) θαηά 125.000,00 € κε ρξέσζε ζηνλ 

Κ.Α. 62-7131.0001. 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαηά 30.000,00€ κε ρξέσζε ζε Κ.Α. 

20-7131.0004 ηνπ 2021. 

 

Άπθπο 4
ο
 : ςμβαηικά ηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί  ε  πξνο αλάζεζε πξνκήζεηα, 

είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ: 

 Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο 

 Σερληθή έθζεζε 

 Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

 Γεληθή  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 
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Άπθπο 5
ο
: Τπογπαθή ζύμβαζηρ  

5.1 Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ν αλάδνρνο πξνζθαιείηαη κε εηδηθή πξφζθιεζε κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη, εληφο πξνζεζκίαο 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ,  γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, θαηαζέηνληαο έσο ηελ 

ππνγξαθή απηνχ, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηηρ ζςνολικήρ εκηιμώμενηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

5.2 Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο ηεο ηεζείζαο 

πξνζεζκίαο φπσο νξίζηεθε ζηελ σο άλσ παξάγξαθν θαη κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ 

αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Άπθπο 6
ο
: Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηην διάπκειά ηηρ 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Άπθπο 7
ο
: Υπονική διάπκεια ύμβαζηρ 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε ηέζζεπιρ (4) μήνερ θαη ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ 

επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο.  

 

Άπθπο 8
ο
: Υπόνορ Παπάδοζηρ 

8.1 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ηυν ηεζζάπυν (4) μηνών απφ ηεο επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.  

8.2 Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ν δε 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, γηα 

ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο  εκέξεο 

λσξίηεξα. 

8.3 ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 

ηνπ Ν. 4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

8.4 Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ  ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ηζρχνπλ ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4782/21. 

Άπθπο 9
ο
:Εγγςημένη λειηοςπγία ππομήθειαρ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη εάλ ηα πξνο πξνκήζεηα κεραλήκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία  θαη εγγπάηαη γηα ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο. 

Καηά ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ θαη νη ηπρφλ επειζνχζεο θζνξέο, θιπ. ιφγσ πιεκκεινχο θαηαζθεπήο ή 

θαθήο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 

(12) κήλεο, έζησ κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή, (ε εγγχεζε θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 
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επηβάξπλζε, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 

νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ). 

Καζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο λα αληηθαηαζηήζεη κε δηθέο 

ηνπ δαπάλεο θάζε εμάξηεκα ή ηκήκα πνπ ζα απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 10°: Σίμημα - Σπόπορ Πληπυμήρ 

10.1 Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. Σν ηίκεκα δελ ππφθεηηαη ζε φπνηα 

αλαπξνζαξκνγή. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

10.2 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ππφθεηληαη ζηηο αληίζηνηρεο θξαηήζεηο, θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο, θαη ινηπέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θιπ. θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016 πνπ ηζρχνπλ θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

10.3 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη απφ ηνλ Γήκν ζε ΔΤΡΧ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηελ έθδνζε ησλ αληηζηνίρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία "πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ 

ησλ δήκσλ" θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ 

θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ αληηζηνίρσλ απαξαηηήησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο ζην ινγηζηήξην ηνπ 

Γήκνπ. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ πιεξσκή. 

Λνηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ηα εμήο:  

α. Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ. 

β. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ην παξαζηαηηθφ είλαη ηηκνιφγην θαη δελ θέξεη 

ηε έλδεημε ΔΞΧΦΛΖΘΖΚΔ. 

γ. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο. 

δ. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

10.4 Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

10.5 Ο παξαπάλσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ηκεκαηηθέο παξαδφζεηο. 

 

Άπθπο 11
ο
: Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηυηος - Κςπώζειρ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη 

δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 

ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
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γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ 

επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 

πεξίπησζε γ, θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/20161 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή 

φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία 

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ αλάδνρν, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 

θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε, 

β) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, εθφζνλ απηφο 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην αλάδνρν, 

αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν αλάδνρνο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Γήκνο Μπθφλνπ κπνξεί λα 

πξνκεζεπηεί ην είδνο, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθε πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην αλάδνρν, απφ ηξίην 

νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016.  

Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Δ = (ΣΚΣ ΣΚΕ) x Π  

Όπνπ:  

Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα 

αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 

ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 

απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε 

έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,01  
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Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ 

έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε 

πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα 

ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν δηαθέξνλ 

εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Άπθπο 12
ο
 : Παπαλαβή είδοςρ 

H παξαιαβή ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, 

πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

είδνπο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη 

ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ 

– νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

Άπθπο 13
ο
: Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη 

 

13.1 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

13.2 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. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

13.3 Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 

θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

Άπθπο 14
ο
: Αθέηηζη όπυν ζςμθυνίαρ 

Ζ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ αζέηεζε φξνπ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνγξαθείζαο 

ζχκβαζεο ή κε πιήξεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνο ηνπο φξνπο απηψλ παξέρεη ζην Γήκν ην 

δηθαίσκα λα επηβάιιεη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξ. 206 θη 

επνκ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Άπθπο 15
ο
:Ανυηέπα βία 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη πεξηζηαηηθφ αλσηέξαο βίαο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημήο ηεο. 

ηεξείηαη, φκσο, ην δηθαίσκα λα ηελ επηθαιεζζεί, εάλ δελ ηελ αλαθέξεη εγγξάθσο θαη δελ 
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πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία εληφο είθνζη  (20) 

εκεξψλ αθφηνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ηε ζηνηρεηνζεηνχλ θαη πξνθάιεζαλ ηε κεξηθή ή 

νιηθή αδπλακία ηνπ λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε πνπ ηνπ αλαηέζεθε. 

Άπθπο 16
ο
 : Επίλςζη διαθοπών 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο 

ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. 

Άπθπο 16ο : Τπεπγολαβία 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ 

αλαδφρνπ. 

 

 

 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ                                        

ΜΤΚΟΝΟ,  31-08-2021 

        Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
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