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ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ   

ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΑΡΟΤ                                                                                                             
Σαρ. Γ/λζε: Παξνηθία Πάξνπ  Σ.Κ. 844 00                         

Πιεξνθνξίεο:  ακαιηάλεο Κψζηαο 

Σει: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΝΘΔΣΟΤ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

 

         ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  68/2021 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

 

 Ζ κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ελόο ζύλζεηνπ απνθξαθηηθνύ 

κεραλήκαηνο, θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ, ηνπνζεηεκέλνπ ζε φρεκα κεζαίσλ 

δηαζηάζεσλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαζαξηζκνχ θαη απφθξαμεο 

αγσγψλ ιπκάησλ κε λεξφ πςειήο πίεζεο θαζψο θαη ηαπηφρξνλε  αλαξξφθεζε ησλ απνβιήησλ 

απφ ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.), εμαζθαιίδνληαο άκεζε απφθξηζε ζε ηέηνηνπ είδνπο βιάβεο γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο.   

 Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 334.800,00€   

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηε ζρεηηθή πίζησζε ηνπ Κσδηθνχ 

Αξηζκνχ Δμφδσλ, Κ.Α.Δ. 12.00.00.1035 κε ηίηιν: «Μηθξφ απνθξαθηηθφ θνξηεγφ» κε πνζφ 

πνπ αλέξρεηαη ζηα 5.000,00 € θαζψο θαη  Κ.Α. 54.00.02 θαη ηίηιν «ΦΠΑ Γαπαλψλ – Δμφδσλ» 

κε πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζηα 1.200,00 €,  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.) πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ 

ππ’ αξηζκφ 128/2020 απφθαζε Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ. Ζ κειέηε αθνξά πξνκήζεηα πνιπεηνχο 

ππνρξέσζεο θαη  ην ππφινηπν πνζφ ηεο κειέηεο ζα δεζκεπηεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ 

έηνπο 2022. 

 Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο 

ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαζψο   θαη 
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κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Πάξνπ. 

 Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, 

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

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο 

ηνπ άξζξνπ 37,  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, 

νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθό έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 

δηθαηνζύλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337, 

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

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

  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 ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 

δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π.», 

 ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 

ζέκα : «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)» (Β’ 1781),  

 ηεο κε αξ. 64233(Β’ 2453/09.06.2021) Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ κε ρξήζε 

ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)», 

 ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην 

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

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ 

ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», 

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο 

Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο», 
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 ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ 

άξζξσλ 85 επ. 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο», 

 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 πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο», 

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

αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία»,  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα»,  

 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ γηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο» 

(ΦΔΚ191/23-8-1980) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4483/2017, 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, 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, 
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θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΙΟΤΝΙΟ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Η/Μ  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

 

Καλίξεο Ισάλλεο 

Ηιεθηξνιόγνο ΣΔ   

 

 

 

 

 

Καξακαλέο Νηθόιανο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ   

ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΑΡΟΤ                                                                                                             
Σαρ. Γ/λζε: Παξνηθία Πάξνπ  Σ.Κ. 844 00                         

Πιεξνθνξίεο:  ακαιηάλεο Κψζηαο 

Σει: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΝΘΔΣΟΤ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

 

         ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  68/2021 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   

 
 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζε 334.800,00€   

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%)  ην νπνίν απνηειεί  ην ζπλνιηθφ πνζφ  γηα ηελ  

«Πξνκήζεηα ζύλζεηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο».  

Αλαιπηηθά ν πξνυπνινγηζκφο είλαη ν θάησζη: 

A/A ΔΙΓΟ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΦΠΑ         

24% 

ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

(€) 

1 

Πξνκήζεηα 

θαηλνχξγηνπ ζχλζεηνπ 

απνθξαθηηθνχ 

κεραλήκαηνο 

CPV: 42997200-3 

270.000,00 1 270.000,00 64.800,00 334.800,00 

ΤΝΟΛΟ  270.000,00 64.800,00 334.800,00 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ νρήκαηνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ  πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο κειέηεο.  

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΙΟΤΝΙΟ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Η/Μ  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

Καλίξεο Ισάλλεο 

Ηιεθηξνιόγνο ΣΔ   

 

 

 

Καξακαλέο Νηθόιανο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ   

ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΑΡΟΤ                                                                                                             
Σαρ. Γ/λζε: Παξνηθία Πάξνπ  Σ.Κ. 844 00                         

Πιεξνθνξίεο:  ακαιηάλεο Κψζηαο 

Σει: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΝΘΔΣΟΤ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

 

         ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  68/2021 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

 Ζ κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ελόο ζύλζεηνπ απνθξαθηηθνύ 

κεραλήκαηνο, θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ, ηνπνζεηεκέλνπ ζε φρεκα κεζαίσλ 

δηαζηάζεσλ, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαζαξηζκνχ θαη απφθξαμεο 

αγσγψλ ιπκάησλ κε λεξφ πςειήο πίεζεο θαζψο θαη ηαπηφρξνλε  αλαξξφθεζε ησλ απνβιήησλ 

απφ ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.), εμαζθαιίδνληαο άκεζε απφθξηζε ζε ηέηνηνπ είδνπο βιάβεο γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

απνρέηεπζεο.    

Αθνινπζνχλ νη αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Όιεο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ είλαη νπζηώδεηο θαη απαξάβαηεο, ε ηπρόλ ύπαξμε απόθιηζεο ζα ζεκαίλεη 

απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε ιέμε «πεξίπνπ» θαη δελ ππάξρεη 

άιιε δηεπθξίληζε, γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε ± 5% ηεο αλαθεξφκελεο ηηκήο. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. ΓΔΝΙΚΑ: 

 Σν πξνζθεξφκελν κεράλεκα, ην φρεκα θαη ε ππεξθαηαζθεπή, ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη 

ακεηαρείξηζηα, γλσζηνχ νίθνπ θαηαζθεπήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε θαη απφ ην 

ηειεπηαίν κνληέιν ηεο αληίζηνηρεο ζεηξάο. 

 Θα δνζνχλ ηερληθά θπιιάδηα, ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιαηζίνπ ησλ νρεκάησλ, φπνπ ζα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηνχ. 

 

2. ΟΥΗΜΑ 

2.1 Πιαίζην νρήκαηνο 

Σν φρεκα λα απνηειείηαη απφ απηνθίλεην πιαίζην θαηάιιειν γηα θαηαζθεπή 

απνθξαθηηθνχ. Ο ηχπνο ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη 4x2. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νρήκαηνο κε ηελ 

ππεξθαηαζθεπή επί απηνχ ζα είλαη : 

 Μήθνο: πεξίπνπ 7,00 m 

 Πιάηνο: πεξίπνπ 2,00 m 

 Ύςνο: πεξίπνπ 3,00 m        

Σν ζπλνιηθφ κηθηφ θνξηίν, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα είλαη πεξίπνπ 8,5tn . (Σν νιηθφ 

κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν φπσο θαη ην ίδην λεθξφ βάξνο ηνπ πιαηζίνπ κε ηελ θακπίλα 

νδήγεζεο, πξέπεη λα πξνθχπηεη είηε απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ ή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο είηε απφ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε απηψλ. Σν δε βάξνο ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο απφ πεξηγξαθή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο.) 

Σν πιαίζην ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ζηαζεξφ θαη άθακπην ην δπλαηφ θαηά ηε θφξησζε 

θαη ζα απνηειείηαη απφ δηακήθεηο δνθνχο πνπ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηθαλφ αξηζκφ 

γεθπξψλ, έηζη ψζηε λα έρεη απαηηνχκελε αληνρή γηα θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 20% κεγαιχηεξν ηνπ 

αλψηεξνπ επηηξεπφκελνπ. Θα θέξεη άγθηζηξν (πείξν) έιμεσο εκπξφο. 

Θα ππνβιεζεί, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο αλαιπηηθή κειέηε 

θαηαλνκήο θνξηίσλ. Ωο σθέιηκν θνξηίν ηνπ πιαηζίνπ ζεσξείηαη ην ππφινηπν πνπ κέλεη κεηά 

ηελ απφ ην νιηθφ κηθηφ επηηξεπφκελν θνξηίν αθαίξεζε ηνπ ηδίνπ λεθξνχ βάξνπο, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε θακπίλα νδήγεζεο, ν νδεγφο, ην βάξνο ηνπ θαπζίκνπ, ηνπ ιηπαληηθνχ 

ειαίνπ, ν εθεδξηθφο ηξνρφο, ηα εξγαιεία ζπληήξεζεο, ε θελή ππεξθαηαζθεπή θαη φιε γεληθά ε 

εμάξηεζε ηνπ νρήκαηνο.  
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Οη δηαζηάζεηο, ηα βάξε, ε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ, νη πξφβνινη θ.ιπ., ζα ηθαλνπνηνχλ 

ηηο  ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη έγθξηζεο ηχπνπ, ζηελ 

Διιάδα. 

Σν φρεκα ζα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηζρχνληα  Κ.Ο.Κ., ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά θαη 

ερεηηθά ζήκαηα. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα  πξνβεί  ζ’  νπνηαδήπνηε  ζπκπιήξσζε,  ελίζρπζε  ή  

ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ, ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαη ε έγθξηζε ηχπνπ ηνπ νρήκαηνο. 

ην θάθειν ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξέπεη λα 

δνζνχλ ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιεξνθνξίεο κε ηξφπν ζαθή θαη ππεχζπλν: 

 Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ν ηχπνο ηνπ. 

 Μεηαμφλην νρήκαηνο. 

 Μήθνο, πιάηνο θαη χςνο (πιήξεο θαη ρσξίο θνξηίν) 

 Βάξε πιαηζίνπ, θαηαλνκή ζηνπο άμνλεο θαη ηθαλφηεηα θφξηηζεο ηνπ θάζε άμνλα. 

 Αλψηαην επηηξεπφκελν κηθηφ βάξνο (γηα ην πξνζθεξφκελν πιαίζην) 

 Απφβαξν νρήκαηνο κε ηελ θακπίλα νδήγεζεο 

 Καζαξφ σθέιηκν θνξηίν (ρσξίο θαη κε ηελ ππεξθαηαζθεπή) 

 

2.2 Κηλεηήξαο 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, πδξφςπθηνο, απφ ηνπο γλσζηνχο  

ζε  θπθινθνξία  ηχπνπο, λέαο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο EURO 6 ή θαη λεφηεξεο, 

4/θχιηλδξνο. Ζ νλνκαζηηθή ηζρχο θαηά DIN ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 170Hp θαη ε ξνπή 

ηνπιάρηζηνλ 400Nm. Θα δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε ζηξνβηινζπκπηεζηή θαπζαεξίσλ (Turbo), 

κε ςχμε αέξα  ππεξπιήξσζεο  (Intercooler).  Ο  θπβηζκφο ηνπ θηλεηήξα γηα ιφγνπο 

εμνηθνλφκεζεο θαπζίκνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 3.000cc. Να δνζνχλ νη θακπχιεο κεηαβνιήο 

ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο, θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε  ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ 

(επίζεκα δηαγξάκκαηα  θαηαζθεπαζηή). Δπίζεο, λα δνζνχλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ,  νη  

θακπχιεο  νηθνλνκίαο  θαπζίκνπ,. Δίλαη επηζπκεηφ ε ξνπή ζηξέςεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πςειφηεξε ζηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη λα παξακέλεη επίπεδε (ζην 

δηάγξακκα) ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ εχξνο ζηξνθψλ. 
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ηε ηερληθή πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα : 

 Σχπνο θαη θαηαζθεπαζηήο 

 Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο, ζηνλ αξηζκφ ζηξνθψλ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 Ζ κεγαιχηεξε ξνπή ζηξέςεσο ζην πεδίν ηνπ αξηζκνχ ζηξνθψλ ηνπ 

 Οη θακπχιεο κεηαβνιήο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρχνο θαη ηεο ξνπήο ζηξέςεσο ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ 

 O θχθινο ιεηηνπξγίαο (4-ρξνλνο) 

 Ο αξηζκφο θαη ε δηάηαμε ησλ θπιίλδξσλ θαη ν θπιηλδξηζκφο 

 

2.3 Μεηάδνζε θίλεζεο 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ζα είλαη απηνκαηνπνηεκέλν ή πιήξσο απηφκαην, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ρξήζε πεδαιίνπ (ακπξαγηάδ) γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζπκπιέθηε απφ ηνλ νδεγφ θαη 

ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηαρχηεηεο εκπξνζζνπνξείαο θαη κηαο (1) νπηζζνπνξείαο 

ηνπιάρηζηνλ, ζπγρξνληζκέλσλ ζην θηβψηην ηαρπηήησλ. 

Ο ζπκπιέθηεο ζα είλαη μεξνχ ηχπνπ. Σν πιηθφ ηξηβήο ηνπ δίζθνπ δε ζα πεξηέρεη 

ακίαλην κε απνηέιεζκα λα είλαη θηιηθφο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Ζ κεηάδνζε ηεο θίλεζεο απφ ηνλ θηλεηήξα ζηνπο νπίζζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο λα 

γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, ησλ δηαθνξηθψλ θαη ησλ εκηαμνλίσλ. Δπίζεο, ζα 

ππάξρεη δηαθνξηθή θξάηεζε ηνπ νπίζζηνπ άμνλα (θιείδσκα δηαθνξηθνχ). Δπηπιένλ, ζα θέξεη 

ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζθπζεο, δηαθνξηθφ πεξηνξηζκέλεο νιίζζεζεο θαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

επζηάζεηαο, ην νπνίν κέζσ αηζζεηήξσλ ζα αληηιακβάλεηαη ηελ ηαρχηεηα, ηελ πξφζθπζε, ηε 

γσλία ζηξνθήο ηξνρψλ θαη ζα ξπζκίδεη αλάινγα ηελ πέδεζε θάζε ηξνρνχ μερσξηζηά θαζψο 

θαη ηε ξνπή, πξνθεηκέλνπ ην φρεκα λα παξακέλεη ζε απφιπηε ζηαζεξή ηξνρηά αθφκα θαη ππφ 

ηηο δπζρεξέζηεξεο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ηείλεη λα ππνζηξέςεη ή λα ππεξζηξέςεη ή λα 

αλαηξαπεί. 

 

2.4 Γπλακνιήπηεο 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ ηνπ νρήκαηνο ζα δηαζέηεη θαηάιιειν δπλακνιήπηε (PTO) 

ηζρχνο πεξίπνπ 62 kW γηα ηε κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ζηελ ππεξθαηαζθεπή. Ο δπλακνιήπηεο 

γηα ρακεινχο αξηζκνχο ζηξνθψλ ζα είλαη εμαξηψκελνο απφ ην θηβψηην ηαρπηήησλ θαη 

επηιέμηκνο. Θα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ ελδηάκεζν άμνλα θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ζα 

θηλείηαη απφ απηφλ κέζσ ελφο κεραληζκνχ θίλεζεο ηεηξαπινχ άμνλα κε κεησπηθά γξαλάδηα. 
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Σν ζχζηεκα απηφ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο. 

 

2.5 ύζηεκα πέδεζεο 

Σν ζχζηεκα πέδεζεο ζα είλαη δηπινχ θπθιψκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαζέηεη 

ζχζηεκα αληηκπινθαξίζκαηνο ηξνρψλ (Α.Β.S.),ζχζηεκα θαηαλνκήο πίεζεο πέδεζεο αλάινγα 

κε ην θνξηίν, ζηνλ πίζσ άμνλα. 

To θνξηεγφ πιαίζην ζα  δηαζέηεη  ζηνπο  εκπξφζζηνπο  θαη  νπίζζηνπο  ηξνρνχο,  

δηζθφθξελα  ζχκθσλα  κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο  (Οδεγία  

91/422/ΔΟΚ ή/θαη  λεφηεξε ηξνπνπνίεζε  απηήο). Να αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη κεραληθφ ρεηξφθξελν πνπ ζα επελεξγεί ζηνπο πίζσ 

ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο.  Θα ιεηηνπξγεί κε ειαηεξησηφ θχιηλδξν θνξηίνπ, ζα επελεξγεί ζηνπο 

πίζσ ηξνρνχο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα είλαη ηθαλφ λα αζθαιίδεη απφιπηα ην φρεκα ππφ πιήξεο 

θνξηίν. 

 

2.6 ύζηεκα δηεύζπλζεο 

Σν ηηκφλη ζα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζα έρεη πδξαπιηθή 

ππνβνήζεζε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 1992/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο. Tν 

ηηκφλη ζα δηαζέηεη κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ θαη ζα κπνξεί λα έξζεη ζρεδφλ ζε θάζεηε ζέζε γηα 

βνιηθή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε. 

Θα δνζνχλ φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο αθηίλεο ζηξνθήο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αθηίλα ζηξνθήο 

λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

 

2.7 Άμνλεο - αλαξηήζεηο 

Σν πιαίζην ζα είλαη 2 αμφλσλ. Ο ηχπνο ηεο αλάξηεζεο ηνπ εκπξφζζηνπ θαη πίζσ άμνλα 

ζα είλαη ραιχβδηλεο ή κε αεξφζνπζηεο (airsuspension) ή ζπλδπαζκφ απηψλ. Να δνζεί ν ηχπνο, 

ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο αμφλσλ θαη αλαξηήζεσλ. 

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη ζηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο (4x2). Ο θηλεηήξηνο πίζσ  άμνλαο  

ζα  πξέπεη  λα  θαιχπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο θφξηηζεο γηα φιεο ηηο ζπλζήθεο 

θίλεζεο. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο νιίζζεζεο, κπινθέ δηαθνξηθφ. 

Σν φρεκα ζα θέξεη ειαζηηθά επίζσηξα  θαηλνχξγηα  (αθηηλσηνχ  ηχπνπ  (radial),  ρσξίο  

αεξνζάιακν (tubeless), πέικαηνο αζθάιηνπ ή εκηηξαθηεξσηφ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 
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2001/43/ΔΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε απηήο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο 

ETRTO. 

Ζ πξαγκαηηθή θφξησζε ησλ αμφλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κε πιήξεο σθέιηκν θνξηίν 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο, εξγαηψλ, θαπζίκσλ, 

εξγαιείσλ, αλπςσηηθνχ θάδσλ θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγηζην 

επηηξεπφκελν θνξηίν θαη' άμνλα ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Να δνζεί θαηά ηξφπν ζαθή ν ηχπνο, ν θαηαζθεπαζηήο θαη νη ηθαλφηεηεο  αμφλσλ,  

αλαξηήζεσλ  θαη  ειαζηηθψλ (ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 92/62/ΔΟΚ ή/θαη λεφηεξε ηξνπνπνίεζε 

απηήο). 

 

2.8 Κακπίλα νδήγεζεο 

Ζ θακπίλα ζα είλαη πξνσζεκέλεο νδήγεζεο, αλαθιηλφκελνπ ηχπνπ θαη ηχπνπ θακπίλαο 

εκέξαο θαη λα εδξάδεηαη επί ηνπ πιαηζίνπ κέζσ αληηδνλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν θάζηζκα ηνπ 

νδεγνχ ζα δηαζέηεη ζχζηεκα πνιιαπιψλ ξπζκίζεσλ θαη ζα πξνζθέξεη άλεζε ζηνλ νδεγφ, κε 

ελζσκαησκέλε δψλε αζθάιεηαο ηξηψλ ζεκείσλ. Σν φρεκα ζα δηαζέηεη ζέζε γηα ηνλ νδεγφ θαη 

ζέζεηο ή πάγθν γηα δχν (2) ζπλνδεγνχο. Θα θέξεη ηα ζπλήζε φξγαλα ειέγρνπ κε ηα αληίζηνηρα 

θσηεηλά ζήκαηα, αλεκνζψξαθα απφ γπαιί SECURIT θ.ιπ. ή παξφκνηνπ ηχπνπ αζθαιείαο, 

ζεξκηθή κφλσζε κε επέλδπζε απφ πιαζηηθφ δέξκα, δχν ηνπιάρηζηνλ ειεθηξηθνχο 

παινθαζαξηζηήξεο, δχν ηνπιάρηζηνλ αιεμήιηα ξπζκηδφκελεο ζέζεο, δάπεδν θαιπκκέλν απφ 

πιαζηηθά ηαπέηα, ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο κέζα ζην ζαιακίζθν κε 

ζεξκαηλφκελνπ θξέζθνπ αέξα, aircondition, πιαθνληέξα θσηηζκνχ, ξεπκαηνδφηε 12V γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε κπαιαληέδαο θαη γεληθά θάζε εμάξηεζε ελφο ζαιακίζθνπ ζπγρξφλνπ 

απηνθηλήηνπ. 

Θα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ., 

ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαζξέπηεο, θσηηζηηθά ερεηηθά ζήκαηα. 

Δπίζεο, ζα θέξεη θψηα εξγαζίαο κε αλεμάξηεην δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο, ηνπνζεηεκέλα ζε 

ζεκεία ηεο ππεξθαηαζθεπήο, ψζηε λα θσηίδνπλ ζε πεξηπηψζεηο εξγαζίαο ηε λχρηα. Σν φρεκα 

ζα θέξεη επίζεο  πξνεηδνπνηεηηθά θσηεηλά ζήκαηα (θάξνπο) ζηελ θακπίλα θαη ηελ 

ππεξθαηαζθεπή. 

 

2.9 Υξσκαηηζκόο 

Σν φρεκα ζα είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ρξψκα κεηαιιηθφ ή αθξπιηθφ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ 

ζηξψζεηο κεηά απφ ζσζηφ πιχζηκν, απνιίπαλζε, ζηνθάξηζκα θαη αζηάξσκα ησλ επηθαλεηψλ, 
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αληαπνθξηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο βαθήο θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηα ζχγρξνλα νρήκαηα. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα δνζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά βαθήο ηνπ 

νρήκαηνο. Ζ απφρξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ νρήκαηνο ζα είλαη ιεπθή, εθηφο απφ ηα ηκήκαηα 

πνπ θαιχπηνληαη απφ  έιαζκα  αινπκηλίνπ  ή άιινπ αλνμείδσηνπ κεηάιινπ. Σν απηνθίλεην ζα 

παξαδνζεί κε ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε 

ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. Σν γξαθηζηηθφ ησλ επηγξαθψλ θαη ηα δηαθξηηηθά ζεκεία ηνπ 

νρήκαηνο ζα δνζνχλ ζηνλ αλάδνρν κεηά  απφ ζπλελλφεζε κε ηε ηερληθή ππεξεζία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Π. 

 

3. ΤΝΘΔΣΟ ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 

Σν απνθξαθηηθφ κεράλεκα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ ππεξθαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο, ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εμεηδηθεπκέλν θαηαζθεπαζηή πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν ν 

νπνίνο ζα έρεη πηζηνπνίεζε ISO κε ζρεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE. Σα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ζα είλαη ηα εμήο: 

 

3.1 Αληιία πςειήο πίεζεο 

 Θα έρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, πίεζε ιεηηνπξγίαο: ηνπιάρηζηνλ 150bar  

 Θα έρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ παξνρή: ηνπιάρηζηνλ 100lt/min  

 Ζ αληιία ζα θέξεη ζπζηήκαηα αζθαιείαο έλαληη ππεξπίεζεο θαη έιιεηςεο λεξνχ ζηελ 

παξνρή ηεο αληιίαο. 

 Θα ζπλδέεηαη κε ζσιήλα πςειήο πίεζεο ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ηπιηγκέλνο ζε ηχκπαλν 

ηνπνζεηεκέλν θαιψο ζην φρεκα, κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο – κεηαθίλεζεο ηνπ ηπκπάλνπ γηα 

νκαιή εθηχιημε ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα γηα ηελ απφθξαμε. Ο ζσιήλαο ζα είλαη κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 90 κέηξσλ θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ ¾΄΄. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ζρέδην κε ην κεραληζκφ ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ 

ηπκπάλνπ. 

 

  3.2 Αληιία θελνύ 

 Θα έρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, παξνρή: ηνπιάρηζηνλ 9.500lt/min  

 Θα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο. 

 Θα έρεη ιεηηνπξγία θελνχ κέζσ δαθηπιίνπ λεξνχ ηξνθνδνηνχκελν απφ ηελ δεμακελή 

λεξνχ. 
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 Γηα ηελ αλαξξφθεζε απνβιήησλ ην φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζσιήλα 

αλαξξφθεζεο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 18 κέηξσλ θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 2΄΄, ηνπνζεηεκέλν 

ζε ηχκπαλν, είηε ρεηξνθίλεηα είηε κε πδξαπιηθή ππνβνήζεζε θηλνχκελν, γηα ηελ ηχιημε θαη 

εθηχιημε ηνπ ζσιήλα θαη ζηεξεσκέλν θαιψο ζην φρεκα. Σν φρεκα ζα κπνξεί επίζεο λα θάλεη 

αλαξξφθεζε απνβιήησλ κέζσ βάλαο εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο απνβιήησλ κε ζχλδεζε 

ζσιήλσλ ηνπιάρηζηνλ 3΄΄  θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 12 κέηξσλ. 

 

     3.3 Γεμακελέο 

Σν κεράλεκα ζα έρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ρσξεηηθφηεηα δεμακελψλ πεξίπνπ 

3.000 lt. Θα απνηειείηαη απφ 2 αλεμάξηεηα ηκήκαηα, κηα δεμακελή θαζαξνχ λεξνχ κε 

ρσξεηηθφηεηα 1.000lt, (κε αλνρή +20%, -0%) θαη κηα δεμακελή γηα ηα απφβιεηα αλαξξφθεζεο 

ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 2.000 lt, (κε αλνρή -10%, +0%). Οη δεμακελέο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλν, γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζηε δηάβξσζε. 

Ζ δεμακελή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλε έηζη ψζηε ην βάξνο ηνπ 

λεξνχ θαη ησλ  απνβιήησλ λα θαηαλέκεηαη θαη ζηνπο δχν άμνλεο ηνπ νρήκαηνο, ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θαηαπφλεζε αμφλσλ. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πεξηγξαθή 

θαηαιιήινπ ζρεδίνπ. Θα ππάξρεη ζηα πιάγηα ηεο δεμακελήο ρψξνο ηνπνζέηεζεο εξγαιείσλ 

θαη ζσιελψζεσλ. ην πίζσ κέξνο, ζα θέξεη θαπάθη γηα ηε δεμακελή, κε απηφκαην ζχζηεκα 

αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο, θαζψο θαη ζηνηρεία αζθάιεηαο. 

Καη νη δχν δεμακελέο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειν πιαίζην ην 

νπνίν ζα εδξάδεηαη κε αζθάιεηα ζην φρεκα. 

 

    3.3.1. Γεμακελή θαζαξνύ λεξνύ 

Ζ δεμακελή λεξνχ ζα θέξεη ζσιήλα ππεξρείιηζεο, θαζψο θαη ζσιήλα ζε ηχκπαλν γηα 

ηελ πιήξσζε θαζαξνχ λεξνχ. Σν ηχκπαλν ζα είλαη είηε ρεηξνθίλεην είηε απηφκαην κε 

πδξαπιηθή ππνβνήζεζε θαη ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν κε αζθάιεηα ζην φρεκα. 

      3.3.2. Γεμακελή απνβιήησλ 

Ζ δεμακελή απνβιήησλ ζα κπνξεί λα εθθελσζεί κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο 

είλαη κέζσ ζσιήλσλ ηνπιάρηζηνλ 3΄΄ θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 12 κέηξσλ, νη νπνίνη 

ζα ζπλδένληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο ζε εηδηθή βάλα θαη ζα κπνξνχλ εθηφο απφ 

εμαγσγή λα θάλνπλ θαη αλαξξφθεζε απνβιήησλ. 
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Ο δεχηεξνο ηξφπνο  ζα είλαη κέζσ ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο δεμακελήο, ην νπνίν ζην πίζσ 

κέξνο ζα είλαη δηακνξθσκέλν ζαλ θαπάθη ην νπνίν ζα επηηξέπεη ην κεραληθφ – πδξαπιηθφ 

άλνηγκα θαη θιείζηκν. 

Ζ δεμακελή απνβιήησλ ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ εθθέλσζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ. ην εζσηεξηθφ ηεο δεμακελήο, ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα αθξνθχζηα εθηφμεπζεο θαζαξνχ λεξνχ γηα ηελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

εθθέλσζε θαη θαζαξηζκφ ηεο δεμακελήο.  

 

  3.4 Βξαρίνλαο αλαξξόθεζεο 

Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

Σν φρεκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε αλαθιηλφκελν βξαρίνλα αλαξξφθεζεο κε 

δπλαηφηεηα εχξνπο αλάθιεζεο 8 κέηξα πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο, πεξηζηξεθφκελνο θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 250 κνίξεο, γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηα θξεάηηα εξγαζίαο θαη ζε πεξίπησζε 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ. Ο βξαρίνλαο απηφο ζα θέξεη ειαζηηθφ ζσιήλα 

αλαξξφθεζεο ηνπιάρηζηνλ 4΄΄ θαη ζην άθξν ζα θέξεη κεηαιιηθφ ζσιήλα αλαξξφθεζεο 

πεξίπνπ 3΄΄ απφ αινπκίλην, θαζψο θαη ζσιήλαο πςειήο πίεζεο γηα αλακφριεπζε ησλ 

απνβιήησλ ηνπ θξεαηίνπ θαηά ηελ αλαξξφθεζε.  

Σν ζχζηεκα ηνπ βξαρίνλα πεξηζηξέθεηαη θαη αλπςψλεηαη, θαη αλαθιίλεηαη πδξαπιηθά 

κε θαηάιιειν  ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ. 

 

   3.5 Σειερεηξηζκόο 

Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

Σν φρεκα ζα θέξεη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κέζα ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ επθνιφηεξε 

ρξήζε ηνπ απφ ην πξνζσπηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα θέξεη ηειερεηξηζηήξην βαξέσο ηχπνπ γηα 

εμσηεξηθή ρξήζε, κε κπνπηφλ ρεηξηζκνχ γηα ηελ αληιία πςειήο πίεζεο (on/ off), ηελ αληιία 

θελνχ(on/off), ξχζκηζε ηαρχηεηαο, νζφλε πιεξνθνξηψλ, κπαηαξία, θνξηηζηή θαη emergency 

stop. 

Ο ηειερεηξηζκφο ηνπ βξαρίνλα ζα πεξηέρεη νζφλε δεδνκέλσλ θαη ρεηξηζκνχ, φπσο 

πίεζε (on/off), αλαξξφθεζε (on/off), ξχζκηζε ζηξνθψλ θαη κπνπηφλ θηλδχλνπ (on/off). Θα 

είλαη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ιεηηνπξγία.  

Σν θαπάθη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο απνβιήησλ ζα αλνίγεη θαη θιείλεη 

ηειερεηξηδφκελα θαη ζα αζθαιίδεη κε θαηάιιεια θιείζηξα.  
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4. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ ΟΥΗΜΑΣΟ 

  Σν φρεκα επίζεο ζα θέξεη: 

 Πνδηά ζην πίζσ κέξνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο αλνμείδσηε γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο 

θαηά ηελ εθθέλσζε ησλ απνβιήησλ. 

 Δλζσκαησκέλν θηβψηην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζεη ησλ αθξνθπζίσλ ηνπ θαζαξηζκνχ 

θαη ζεη αθξνθπζίσλ. 

 Καηάιιειν θάιπκκα ησλ κεραληζκψλ ηεο ππεξθαηαζθεπήο κε θιεηδαξηά. 

 σιήλα απνζηξάγγηζεο ηεο δεμακελήο θαζαξνχ λεξνχ. 

 

Λνηπά παξειθόκελα  

Σν φρεκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ:  

 Δθεδξηθφ ηξνρφ θαλνληθψλ δηαζηάζεσλ 

 εηξά εξγαιείσλ γηα ζπλήζε πξνβιήκαηα ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο ππεξθαηαζθεπήο πνπ 

ζα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο 

 Ππξνζβεζηήξεο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Κ.Ο.Κ. πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζεο ηνπ απηνθηλήηνπ 

 Πιήξεο θαξκαθείν, πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. 

 Σξίγσλν βιαβψλ, πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Κ.Ο.Κ. 

 Φάξν εξγαζίαο 

 Πξνβνιείο εξγαζίαο 

 Ζιεθηξνληθφ ηαρνγξάθν 

 Κάκεξα νπηζζνπνξείαο  

 Αηζζεηήξεο παξθαξίζκαηνο πεξηκεηξηθά ηνπ νρήκαηνο (ζηνλ εκπξφζζην θαη νπίζζην 

πξνθπιαθηήξα θαη ζηα πιατλά) 

 Βηβιία ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο, ηφζν ηνπ νρήκαηνο αιιά θαη ηεο 

ππεξθαηαζθεπήο. Σα εγρεηξίδηα επηζθεπήο – αληαιιαθηηθψλ κπνξεί λα είλαη θαη ζε ςεθηαθή 

κνξθή. 

 

Φνξεηό ηξνρήιαην βελδηλνθίλεην εξγαιείν απόθξαμεο  

Θα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: 

Σν φρεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηθξφ ηξνρήιαην βελδηλνθίλεην εξγαιείν 

απφθξαμεο, κε ην νπνίν νη ρεηξηζηέο ζα κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε δχζθνια ζεκεία ησλ 

νηθηζκψλ, φπνπ ην φρεκα δε ζα έρεη πξφζβαζε. Θα απνηειείηαη απφ βελδηλνθηλεηήξα ηζρχνο 
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πεξίπνπ 5-16hp, ν νπνίνο ζα δίλεη θίλεζε ζε αληιία πςειήο πίεζεο. Ζ αληιία ζα πξέπεη λα 

ηξνθνδνηεί ην εηδηθφ εχθακπην ιάζηηρν πνπ ζα θέξεη θεθαιή απφθξαμεο κε πίεζε ιεηηνπξγίαο 

150-200bar θαη παξνρή 9-20lt/min πεξίπνπ. Δπηζπκεηφ είλαη λα δηαζέηεη κεραληζκφ γηα 

δεκηνπξγία παικψλ, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ απφθξαμε δχζθνισλ ζεκείσλ, ελψ πξέπεη λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα θαζαξηζκφ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 50-

150mm. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

παξειθφκελα, φπσο ζεη κε θαηάιιεια κπεθ, ιάζηηρν πςειήο πίεζεο θαη  πνδνβαιβίδα 

απνκαθξπζκέλνπ ρεηξηζκνχ. 

 

Δθπαίδεπζε 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ 

θαη ζπληεξεηψλ γηα ην ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Θα 

θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο (πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο 

εθπαηδεπηψλ, ρξεζηκνπνηνχκελα εγρεηξίδηα θαη άιια επνπηηθά κέζα, θ.ιπ.). Με ην πέξαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία απνδεηθηηθφ εθπαίδεπζεο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ιίζηα κε ην πξνζσπηθφ, ηηο ψξεο θαη ην αληηθείκελν ζην νπνίν έγηλε ε 

εθπαίδεπζε. 

 

Παξάδνζε Ορεκάησλ 

 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. κε ηα έμνδα λα 

βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. Ο ρξφλνο  παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ελλέα 

(9) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Να ππνβιεζεί ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε κε 

ηνλ πξνζθεξφκελν ρξφλν παξάδνζεο. 

 Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, έγθξηζε ηχπνπ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ.  

 

Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα: 

Κάζε ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ ζα αθνξά πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε, ιεηηνπξγηθφηεηα, εξγνλνκία θαη αζθάιεηα αιιά θαη νηθνλνκηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο.  
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Πνηόηεηα – Καηαιιειόηεηα – Σερληθή Τπνζηήξημε  

Οη δηαγσληδφκελνη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα πξέπεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαηαζέζνπλ 

ππνρξεσηηθά ηα εμήο: 

 Τπεχζπλε Γήισζε πξνζθφκηζεο θαηά ηελ παξάδνζε Έγθξηζεο Σχπνπ γηα 

νινθιεξσκέλν φρεκα βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε 

ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηή ε ηαμηλφκεζε ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Αθφκα ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη  λα  πξνβεί  ζε  νπνηαδήπνηε  ζπκπιήξσζε,  ελίζρπζε  ή  

ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηνχζε ν έιεγρνο ΚΣΔΟ θαη ε ππεξεζία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο. 

 Τπεχζπλε Γήισζε εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε, ε νπνία 

εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε 

θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Φνξέα, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ. Ο 

θαθφο ρεηξηζκφο ζα δηαπηζηψλεηαη κε θνηλή απνδνρή ησλ δχν κεξψλ (Αλαδφρνπ-Φνξέα). ε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο ζα γλσκνδνηεί αλεμάξηεηνο εκπεηξνγλψκνλαο, θνηλήο  απνδνρήο, κε 

έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ.  

 Τπεχζπλε δήισζε εγγχεζεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο πιαηζίνπ θαη 

ππεξθαηαζθεπήο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. 

 Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο (Service) 

θαη επηζθεπήο ησλ νρεκάησλ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο ζα γίλεηαη ην πνιχ 

εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο θαη ε έληερλε 

απνθαηάζηαζε ην πνιχ εληφο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ.  

 Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Σν δηάζηεκα 

παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

 Πηζηνπνίεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζην πεδίν ησλ δηαδηθαζηψλ πψιεζεο/εκπνξίαο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ISO 9001 θαη ISO 14001 ή ηζνδχλακα. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, λα είλαη ελ ηζρχ θαη λα 

θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

 Οη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο (ή ηνπ επίζεκνπ εηζαγσγέα/δηαλνκέα ζηελ Διιάδα) ζην νπνίν ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά (πιαηζίνπ θαη ππεξθαηαζθεπήο), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη:  
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       I. Απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο 

ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

      II. Θα θαιχςεη ην Φνξέα κε αληαιιαθηηθά θαη ελ γέλεη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 

επί 10 έηε αθφκα θαη απεπζείαο αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν. 

 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ κε ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο, ηεο παξνχζαο 

ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξφκελν ηχπν απηνθηλήηνπ/ζηαζκνχ κε ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπ θαη κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζψξηα παξεξκελεηψλ. 

 Με ηελ πξνζθνξά ζα δνζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχπηνπλ 

απφ πξνζπέθηνπο, εηθφλεο, ζρεδηαγξάκκαηα, θιπ. ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη  ζα 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

 Σν φρεκα ζα ζπκκνξθψλεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 

i. Οδεγία 2006/42/ΔΚ(ελζσκάησζε κε ην ΠΓ 57/ΦΔΚ 97 η.Α΄/25-6-2010), 

ii. Οδεγία 2000/14/ΔΚ(ελζσκάησζε κε ηελ ΚΤΑ 37393/2028/ΦΔΚ 1418 η.Β΄/1-10-2003 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/88/ΔΚ (ΤΑ 9272/471/ΦΔΚ 286 η.Β΄/2-3-2007) θαη 

iii. Οδεγία 2004/108/ΔΚ(ελζσκάησζε κε ηελ ΤΑ 50268/5137/07/ΦΔΚ 1853 η.Β΄/2007) 

 Οη ηηκέο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαζνξίδνληαη κε βάζε ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ.  

715/2007 – 692/2008 – 2017/1152 & 1153 – 2017/1347 θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ζπλνδεπηηθά 

έγγξαθα ηνπ νρήκαηνο.   

 

πλνπηηθά, νη απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

Α/Α Απαίηεζε 

1 
Γηαζηάζεηο νρήκαηνο θαη βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

νρήκαηνο 

2 Μηθηφ θνξηίν 

3 Αλαιπηηθή κειέηε θαηαλνκήο θνξηίσλ 

4 Κακπχιεο νηθνλνκίαο θαπζίκσλ 

5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θηλεηήξα 

6 Γπλακνιήπηεο (PTO) 

7 Πίεζε αληιίαο πςειήο πίεζεο 

8 Παξνρή αληιίαο πςειήο πίεζεο 

9 Παξνρή αληιίαο θελνχ 

10 Υσξεηηθφηεηα δεμακελψλ 

11 Βξαρίνλαο αλαξξφθεζεο 
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12 Σειερεηξηζκφο 

13 Φνξεηφ ηξνρήιαην βελδηλνθίλεην εξγαιείν απφθξαμεο 

14 Σερληθή ππνζηήξημε 

15 πκκφξθσζε κε νδεγίεο ΔΚ 

 

  

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΙΟΤΝΙΟ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Η/Μ  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

 

                  Καλίξεο Ισάλλεο 

Ηιεθηξνιόγνο ΣΔ   

 

 

 

 

Καξακαλέο Νηθόιανο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1.  θνπφο  

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

2.  Γεληθέο Απαηηήζεηο 

 Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

3.  Πιαίζην Ορήκαηνο 

 Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

4.  Κηλεηήξαο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

5.  χζηεκα Μεηάδνζεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

6.  Γπλακνιήπηεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

7.  χζηεκα Πέδεζεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

8.  χζηεκα Γηεχζπλζεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

9.  Άμνλεο – Αλαξηήζεηο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

10.  Κακπίλα Οδήγεζεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

11.  Υξσκαηηζκφο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

12.  Αληιία πςειήο πίεζεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

13.  Αληιία θελνχ 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

14.  Γεμακελέο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

15.  Γεμακελή θαζαξνχ λεξνχ  

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

16.  Γεμακελή απνβιήησλ 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

17.  Βξαρίνλαο αλαξξφθεζεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

18.  Σειερεηξηζκφο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

19.  Παξειθφκελα νρήκαηνο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

20.  Φνξεηφ ηξνρειαηφ βελδηλνθίλεην 

εξγαιείν απφθξαμεο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

21.  Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

22.  Παξάδνζε Ορεκάησλ 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

23.  Πνηφηεηα, Καηαιιειφηεηα, Σερληθή 

Τπνζηήξημε  

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

24.  Απαξαίηεηα ηνηρεία ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο 

Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε ηεο δηαθήξπμεο 

ΝΑΗ   

Οη απαληήζεηο ζηηο αλσηέξσ ηερληθέο απαηηήζεηο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε αλαιπηηθέο θαη 

επεμεγεκαηηθέο. 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΙΟΤΝΙΟ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Η/Μ  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

 

                 Καλίξεο Ισάλλεο 

Ηιεθηξνιόγνο ΣΔ   

 

 

 

 

Καξακαλέο Νηθόιανο  

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ   

ΓΗΜΟ ΠΑΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΠΑΡΟΤ                                                                                                             
Σαρ. Γ/λζε: Παξνηθία Πάξνπ  Σ.Κ. 844 00                         

Πιεξνθνξίεο:  ακαιηάλεο Κψζηαο 

Σει: 22840-25300 

Fax: 22840-25284 

E-mail: info@deya-parou.gr 

 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΝΘΔΣΟΤ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ» 

 

         ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  68/2021 

 

                                   

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1
0 

Αληηθείκελν ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (.Τ.) 

 Σν ηεχρνο ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε πξνκήζεηα ζχλζεηνπ απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
0 

Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 

 Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ζα ζπζηαζεί κε ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ηελ 

«Πξνκήζεηα ζύλζεηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο». 

 

ΑΡΘΡΟ 3
0 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο - εηξά ηζρύνο απηώλ 

 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάζεζε 

θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ 

ηνπο, ηα παξαθάησ: 

 Σν ζπκθσλεηηθφ 

 Ζ δηαθήξπμε 

 Σν έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο 

 Οη νξηδφκελεο θαη ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Μειέηε 

 Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή, πνπ ζπλέηαμε ν Αλάδνρνο κε βάζε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

θαη ηε κειέηε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
0 

Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο 

 Ζ πξνκήζεηα απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη 

ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ λφκνπ 4412/2016, ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ  θαη ηνπο 

φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 5
0
 

Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηε δηαθήξπμε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηελ 

πξάμε θαηαθχξσζεο θαη ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη 

θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ ηεο χκβαζεο, ν 

Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.  

ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ 

ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ 

εθηηκψκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ 

παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο 

κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.  

Μεηά ηελ θαηά λφκν, έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζε 

νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην  άξζξν 302  ηνπ λφκνπ 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ 

λφκνπ  4782/2021, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο 

ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

θαη' ειάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θαη ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 302  ηνπ λφκνπ 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ λφκνπ  

4782/2021. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ αλαζέηνληνο 

θνξέα έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ήηνη δχν ρξφληα.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 337 ηνπ λφκνπ 4412/2016  

πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο,  απαηηείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν λα θαηαζέζεη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηεο 

ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%)  επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

  

ΑΡΘΡΟ 6
0 

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο  

 Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.), νξίδεηαη ζε ελλέα (9) κήλεο  απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
0 

Έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
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αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λφκνπ 4412/2016 γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ λφκνπ 4412/2016. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ζηελ πεξίπησζε απηήλ, λα 

αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 

Αλ γίλεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο ή ν Αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ή ηηο γξαπηέο 

δηαηαγέο ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ζα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
0 

Πιεκκειήο θαηαζθεπή 

 Δάλ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη 

ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο, ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
0 

Φόξνη - Σέιε – Κξαηήζεηο – Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, έμνδα 

δεκνζίεπζεο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο 

ΑΡΘΡΟ 10
0 

Σξόπνο Πιεξσκήο 
  

 Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν:  

 Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4412/2016 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

208 πεξί παξαιαβήο πιηθψλ. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. 

δ)Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

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. 

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζπζηέξεζεο 

ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11
0 

Παξνρή Τπεξεζηώλ – πληήξεζε 

 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο ν πξνκεζεπηήο, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε 

ηνπ ζα  πξέπεη λα αληηκεησπίζεη  ηελ επηζθεπή ηνπ ζε εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. 
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ΑΡΘΡΟ 12
0
 

Παξαιαβή κεραλήκαηνο 

Ζ παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο  ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 

1. Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λφκνπ 4412/2016 πεξί νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο, δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη 

πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο 

έιεγρνο γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε). 

γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 

3. Καηά ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ 

ειέγρνπ. Καηά ηε ρεκηθή εμέηαζε, κεραληθή εμέηαζε, πξαθηηθή δνθηκαζία, ζπληάζζεηαη απφ 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη 

δεηγκαηνιεςίαο θαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ειέγρσλ ηνχησλ. Δάλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ είδνπο, φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε 

ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνί 

θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ αλσηέξνπ πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληάζζεηαη απφ ηελ 

επηηξνπή, ρσξίο λα πξνεγεζεί ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη 

δεηγκαηνιεςίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε επηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί: 

α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

4. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ, κε παξαηεξήζεηο αλαθέξεη ζην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα 

ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ 

θνξέα, πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, ε νπνία 

εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 

Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη 

απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 

5. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

λφκνπ 4412/2016 κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ 

απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. Ζ παξαπνκπή θαηά ηα 

αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα απφ ηελ 

ππεξεζία. Ζ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ ζε φινπο ηνπο 
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πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή 

απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 3 θαη 4.Σν αίηεκα γηα 

επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε έθπησζε, αλεμάξηεηα 

εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα 

έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ 

απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ δεκνζίνπ ηακείνπ. 

6. Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα 

επαλεμέηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην δεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 5. 

8. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Ζ 

θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ 

απφ εθείλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ214, πεξί 

δεηγκάησλ, δεηγκαηνιεςίαο θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη 

θαη’ έθεζε εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ 

πνπ δηελήξγεζε ηνλ αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ αιιά κε εμεηαζηή 

ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη 

ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε 

εμέηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζαζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. Καη’ έθεζε εμέηαζε 

κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηνπ 

πξσηνθφιινπ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη 

εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν 

πξνκεζεπηήο. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα (φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο 

εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε 

ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα γλσκάηεπζε. Σν απνηέιεζκα ηεο 

θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. Μεηά ην 

απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

9. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα. 

10. ε πεξίπησζε πνπ κέξνο, ππνζχλνιν ή ζχλνιν ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, 

παξνπζηάζεη βιάβε, απηή επηζθεπάδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.). Γηα ην εχινγν ηνπ 

ρξφλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ νξίδνληαη θαη γίλνληαη απνδεθηέο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο. 
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ΑΡΘΡΟ 13
0
 

Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο παξέρεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ειαηησκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ή ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ δπζιεηηνπξγία ηεο 

πξνκήζεηαο θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πξνκήζεηαο ρσξίο ην ΦΠΑ 24%, δίλεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή.  

 Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δε κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ δύν (2) έηε. 

  

ΑΡΘΡΟ 14
0 

Αληαιιαθηηθά 

 Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ην 

ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη λα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ζπληήξεζεο / ζέξβηο (service)   ηνπ  πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο ζε 

εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν. 

  

ΑΡΘΡΟ 15
0 

                                       Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο, λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε 

βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 

ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή εηδηθή επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία 

θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 

ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ε επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή ζπληάζζεη 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, 

νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ λφκνπ 4412/2016 πεξί 

εγγπήζεσλ. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
0
 

Παξάδνζε 

Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Πάξνπ (Γ.Δ.Τ.Α.Π.), ζηε λήζν Πάξν, ζηελ Παξνηθία ηνπ Γήκνπ 

Πάξνπ, Ννκνχ Κπθιάδσλ, άζηθην θαη ρσξίο δεκηέο. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο δχλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο, νιφθιεξν ην πνζφ δε ηεο 

εγγπήζεσο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο 

ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 
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άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζηνπο ρξφλνπο, ηε 

δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαη ηελ ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε απηή θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.4. ηεο Γηαθήξπμεο. 

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

πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθ’ φζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Άξζξν 17
0 

Δλεκέξσζε ηνπ αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο ξεηά ζεσξείηαη φηη έρεη εμεηάζεη ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο θαη ηνπο 

παξφληεο φξνπο. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αμίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν γηα πξφζζεηε πιεξσκή 

ή ρξνληθή παξάηαζε πνπ ζα νθείιεηαη ζε παξεξκελεία νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο αλαθεξφκελνπ 

ζηνλ ηξφπν παξάδνζεο, ηηο θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο ή ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 18
0 

Σξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο 

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 337 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 

11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
0 

Υξνλνδηάγξακκα – Πνηληθέο ξήηξεο 

Ζ δηαδηθαζία παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 

ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε 

παξάηαζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Αλαζέηνληα Φνξέα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή 

άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 

ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
0 

Γηαθνξέο – Γηαθσλίεο – Αλσηέξα βία 

Σα ζπκβαηηθά ηεχρε αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ 

αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο ή φξνη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ππεξηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην 

ηζρπξφηεξν θάζε θνξά, θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ζην 

άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. Λάζε ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κπνξεί λα δηνξζψλνληαη 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, αλ ηνχην δελ αληηβαίλεη ζηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα λα κε κεηαβάιεη κνλνκεξψο 

ηνπο φξνπο ηεο πνπ έιαβαλ ππφςε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο. 

 Αλώηεξα Βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο.  
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Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ 

ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη 

επηθαιεζζεί πξνο ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ο αλαζέησλ θνξέαο απνθαζίδεη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ γηα απηφ νξγάλνπ.  

Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ 

επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ή κε θαηάιιεια 

εθπιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Γηαθσλίεο, δηελέμεηο θαη δηαθνξέο πνπ ζα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο, δελ δηθαηνινγνχλ ηελ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ άξλεζε θαη εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο φπσο απηή πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, εθηφο αλ ηνχην ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ην 

Νφκν ή ηε χκβαζε. Αλ παξφηη δελ πθίζηαηαη ηέηνην δηθαίσκα, ν Αλάδνρνο αξλεζεί ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ν Αλαζέησλ Φνξέαο κπνξεί λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην, θαηά 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21
0 

Ιζρύνπζα λνκνζεζία θαη γιώζζα επηθνηλσλίαο 

 Ννκνζεζία 

Ζ παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα α) απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.4. ηεο Γηαθήξπμεο θαη β) ηε Γηαθήξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο 

χκβαζεο.   

Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ αλαζέηνληα θνξέα πνπ επηβάιινπλ ζε 

βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο  5.2. (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα 

εθπηψηνπ -Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ),6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ –

αληηθαηάζηαζε), κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5.3. ηεο Γηαθήξπμεο.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλαθνξηθά κε ηελ 

εξκελεία, θαη/ή ην θχξνο θαη/ή  ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ή εμ αθνξκήο ηεο,  επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5.4. ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Γιώζζα επηθνηλσλίαο 

Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο 

θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Αλαζέηνληα Φνξέα ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή 

θνξέσλ, ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο απαηηεζεί εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή /θαη πξνο ηα ειιεληθά, απηέο 

ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ 

εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΠΑΡΟ, ΙΟΤΝΙΟ 2021 

Ο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Η/Μ  

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

 

                 Καλίξεο Ισάλλεο 
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