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ΜΕΛΕΣΗ : 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΤ (ΣΤΠΟΤ ΓΔΩΡΓΗΚΟΤ 
ΔΛΚΤΣΖΡΑ) 

ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 

 

Προϋπολογισμού Δαπάνης : 74.400,00 € 

Απαιτούμενη Πίστωση : 74.400,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ :  Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΕΗΝΙΑ έξγνπ (ηχπνπ γεσξγ. ειθπζηήξα) 
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ ΠΖΓΖ:  ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – Η.Π. 
 

 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Ζ κειέηε απηή ζπληάζζεηαη θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ελφο πνιπκεραλήκαηνο έξγνπ 

(ηχπνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα) κε ηνλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε απηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ελφο θαηαζηξνθέα, ηα νπνία ιεπηνκεξψο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο παξνχζεο. 

Σν ππφ πξνκήζεηα πνιπκεράλεκα θαη ν ζπλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ζπληεξήζεηο δξφκσλ γηα ηελ θνπή ρφξησλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ γεληθφηεξα ησλ πξαλψλ ησλ δξφκσλ 

ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο, απφ ηελ επνρηαθή βιάζηεζε θαη 

γηα ην ζξπκκαηηζκφ θιαδηψλ ησλ δξφκσλ. 

Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο θαη ν ζπλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, 

ακεηαρείξηζηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθνπφ θαη ηελ εξγαζία  

πνπ πξννξίδνληαη. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. 24%, 

(74.400,00€ κε ΦΠΑ) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ζηνλ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο «Ζ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία πεξηβάιινληνο» κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ έξγνπ ή/θαη ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ».  

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 3463/2006 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ζήκεξα 

ηζρχεη θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη νδεγηψλ. 

 

 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ    ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ    ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
ΠΤΛΟ ….-….-2020   ΠΤΛΟ ….-….-2020   ΠΤΛΟ ….-….-2020 
                                                           Ο πξντζηάκελνο Σ.Σ.Τ.                      Ζ Γ/ληξηα Π.Γ. & Π.Ε. 
 
 
Πεηξφπνπινο Ησάλλεο                       Βέξγνο Κσλζηαληίλνο                        ηαπξνπνχινπ Μαξία 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.           Πνιηηηθφο Μεραληθφο                          Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ :  Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ έξγνπ (ηχπνπ γεσξγ. ειθπζηήξα) 
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ ΠΖΓΖ:  ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – Η.Π. 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

Σν πξνο πξνκήζεηα δεηνχκελν πνιπκεράλεκα έξγνπ ζα είλαη ηχπνπ ειθπζηήξαο θαη ζα δέρεηαη ην 
δεηνχκελν ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ. 
Σν πνιπκεράλεκα θαη ν ζπλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα µε ηα δηεζλή 
πξφηππα, γλσζηψλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ επξσπατθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, µε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα 
θαη ην εμσηεξηθφ κε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηά ISO απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ην πνιπκεράλεκα θαη φια ηα ηκήκαηα ηνπ ζπλνδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO. 
Θα είλαη ηειείσο θαηλνχξγηα, πξψηεο ρξήζεο, έηνπο θαηαζθεπήο ην νπνίν ζα είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 
ίζν κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή κεηαγελέζηεξνο. 
Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ 
πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο ππεξεζίαο . 
Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5% θαη φπνπ 
αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο κεγαιχηεξεο απφ ηε 
δεηνχκελε. 

 
Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 
1. Κηλεηήξαο 
Θα είλαη πεηξειαηνθίλεηνο, ηεηξάρξνλνο, ηεζζάξσλ (4) θπιίλδξσλ πδξφςπθηνο, ζπλνιηθνχ θπβηζκνχ απφ 
3.000cc θαη άλσ θαη ζα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ςεθαζκφ πςειήο πίεζεο θαπζίκνπ θαη ζα είλαη θάζεο ΗΗΗΒ ρσξίο 
πξφζζεηα (Adblue). Οη νλνκαζηηθέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα δελ ζα μεπεξλνχλ ηηο 2600 ελψ ε θαζαξή κέγηζηε 
ηζρχο ηνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 90hp (97/68 EΚ). Ζ κέγηζηε ξνπή ζηξέςεσο ζα παξέρεηαη ζε ρακειέο 
ζηξνθέο 1300-1700 πεξίπνπ θαη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 375 Nm. Ο θηλεηήξαο ζα ηεξεί ηα φξηα εθπνκπψλ 
θαπζαεξίσλ ηεο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη ζα δηαζέηεη ρακειή θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη αξαηά δηαζηήκαηα 
ζπληήξεζεο (πεξηζζφηεξν απφ 300 ψξεο). 
 
Θα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ.  
 
2. Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 
Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα θαιφ είλαη λα έρεη μερσξηζηή πδξαπιηθή αληιία ζπζηήκαηνο δηεχζπλζεο θαη αληιίαο 
πδξαπιηθνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πάληνηε δηαζέζηκε πιήξεο πδξαπιηθή ηζρχο. Ζ ζπλνιηθή παξνρή ηεο 
αληιίαο πδξαπιηθνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 94 ιίηξα/ιεπηφ. Σν ζχζηεκα ζα πιαηζηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηξία 
κεραληθά ρεηξηζηήξηα εμσηεξηθψλ εξγαζηψλ δηπιήο ελεξγείαο (6 βαιβίδεο) θαη ην ζχζηεκα 3 ζεκείσλ ζα είλαη 
κε ειεθηξνληθφ ή κεραληθφ ρεηξηζκφ. Σνπιάρηζηνλ έλα ρεηξηζηήξην ζα δηαζέηεη ξπζκηζηή ξνήο. Σν πδξαπιηθφ 
ζχζηεκα 3 ζεκείσλ ζα έρεη αλπςσηηθή ηθαλφηεηα κε ηα κπξάηζα νξηδνληησκέλα ηνπιάρηζηνλ 3.000kg. Ο 
έιεγρνο ηνπ πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο ζα γίλεηαη  ειεθηξνληθά ή κεραληθά κε εχθνιν ηξφπν – ρεηξηζκφ, κέζα 
απφ ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. 
 
3. Δπηκέξνπο κεραλνινγηθά πζηήκαηα 
α. χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, ηειηθή θίλεζε. 
Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα είλαη ζπγρξνληζκέλν. Ζ θίλεζε ζα γίλεηαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο κέζσ 
κεραληθνχ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Σν θηβψηην ζα είλαη κεραληθφ, κε κηζέο ηαρχηεηεο(Hi/Lo), ζα έρεη αξηζκφ 
ηαρπηήησλ 24 έσο 32 εκπξφο/16 έσο 24 φπηζζελ ηνπιάρηζηνλ κε ζπγρξνληδέ ξεβέξζα θαη έμηξα ιεβηέ 
έξπνπζαο δπν ηαρπηεησλ κε ειάρηζηε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 200m/ψξα. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηά ηνπ 
πνιπκεραλήκαηνο κέζσ απηνχ ζα κπνξεί λα είλαη πεξίπνπ 40ρικ/ψξα. Ζ ηαρχηεηα ελαιιαγήο 
εκπξφο/φπηζζελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εχθνια πάλσ απφ ηελ θακπίλα. Ζ θίλεζε ζην ΡΣΟ ζα γίλεηαη απφ 
αλεμάξηεην ζχζηεκα κε κεραληθά ή πδξαπιηθφ ζπκπιέθηε, ελψ ε κεηάδνζε ηζρχνο ζα γίλεηαη νκαιά κέζσ 
κεραληθνχ ζπκπιέθηε. 
 
Διαζηηθά 
Θα θέξεη ειαζηηθά βηνκεραληθνχ ηχπνπ (industrial). 
 
 



  

β. χζηεκα νδήγεζεο – πέδεζεο - άμνλεο 
Σν πνιπκεράλεκα ζα παξνπζηάδεη κηθξή αθηίλα θχθινπ ζηξνθήο πεξίπνπ 4.6m θαζηζηψληαο ην επέιηθην 
ζηελ θίλεζή ηνπ. Θα θέξεη ηηκφλη πδξαπιηθήο επελέξγεηαο. Ο εκπξφζζηνο άμνλαο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ ζε 
ινπηξφ ιαδηνχ, κε γσληαθή κεηάδνζε. Σα θξέλα ζα έρνπλ δίζθνπο ζε ινπηξφ ιαδηνχ (εκβαπηηδφκελνη δίζθνη). 
Θα θέξεη επίζεο θαη θξέλα ηξέηιεξ θαζψο θαη παξνρή γηα πδξαπιηθή αλαηξνπή θαξφηζαο. 
 
γ. Πιαίζην – Βάξε – Υσξεηηθφηεηεο – Δπίπεδα ζνξχβνπ 
Σν πνιπκεράλεκα δχλαηαη λα είλαη ζηεκέλν πάλσ ζε ζηηβαξφ ρπηφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ζα πξνζδέλεηαη 
ν θηλεηήξαο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε αθακςία πιαηζίνπ, θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θξαδαζκνί θαη νη 
δνλήζεηο. Σν βάξνο απνζηνιήο ηνπ ρσξίο αληίβαξα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3.500kg. Να είλαη εθνδηαζκέλν κε 
400kg ζπλνιηθά αληίβαξα εκπξφο, θαη ην ληεπφδηην ηνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 ιίηξα γηα ηελ απξφζθνπηε 
ρξήζε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Ο ζφξπβνο ζηελ θακπίλα θαηά ηελ εξγαζία λα κελ μεπεξλάεη ηα 77db. 
 
4. Θάιακνο νδήγεζεο 
Σν πιηθφ ηνπ ζαιάκνπ νδήγεζεο ζα είλαη απφ ράιπβα θαη ηα θξχζηαιια αζθαιείαο. Θα δηαζέηεη θακπίλα 
αζθαιείαο κε εξγνλνκηθφ θάζηζκα κε αεξαλάξηεζε, ζθίαζηξα ειηνπξνζηαζίαο, νζφλε πνιιαπιψλ 
ιεηηνπξγηψλ, ρεηξφθξελν θαη ξαδην-USB κε 2 ερεία. 
 
Ο ρψξνο ηεο θακπίλαο ζα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλνο κε ηα ρεηξηζηήξηα νκαδνπνηεκέλα γηα επθνιία 
ρεηξηζκνχ, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ κε θιηκαηηζκφ (air condition) δηαηεξψληαο ηελ άλεζε ηνπ ρεηξηζηή 
ζε πςειά επίπεδα αιιά θαη ηα ηδάκηα θαζαξά ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ νξαηφηεηα δε κέζα 
απφ απηή ζα είλαη άξηζηε. Θα είλαη εθνδηαζκέλν κε θαζξέθηεο, θσηηζκφ εξγαζίαο (8 θψηα θακπίλαο) θαη 
πξνβνιείο γηα ηελ θίλεζή ηνπ θαη θαηά ηελ λχθηα. 
 
Β. ΚΑΣΑΣΡΟΦΔΑ 
Θα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζην πνιπκεράλεκα πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα 
γίλεηαη κε ηέζζεξηο ηκάληεο. Ζ θίλεζε ζα γίλεηαη κέζσ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ γξαλαδηψλ κε θαζηάληα. 
 
Θα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 2m. Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πδξαπιηθήο κεηαηφπηζεο θαη πδξαπιηθήο αλχςσζεο 
θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα εξγαζίεο θνπήο ρφξησλ θαη θιαδηψλ έσο 8-10cm δηακέηξνπ, ζε παξπθέο 
δξφκσλ, απιάθηα θαη θαλάιηα.  
Ζ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε σο πξνο ηνλ νξίδνληα ζα είλαη έσο +90ν (θαηαθφξπθε ζέζε) θαη έσο -55ν (ζέζε 
γηα θνπή ζηα πξαλή ηνπ δξφκνπ). Ωο πξνο ηελ νξηδφληηα κεηαηφπηζε ε εμάξηεζε ζα κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί 
θάζεηα απ’ ην άμνλα ηνπ νρήκαηνο σο 2,95κ. (ε άθξε ηεο εμάξηεζεο), ελψ παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηνπ 
νρήκαηνο ε εμάξηεζε ζα κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί (απνκαθξπλζεί) απφ ην ζεκείν ζηήξημήο ηεο σο  1.70κ (ην 
πίζσ κέξνο ηεο εμάξηεζεο). Σν βάξνο ηεο εμάξηεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 770kg. 
Οη ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ δπλακνδφηε ΡΣΟ ηνπ ειθπζηήξα ζα είλαη 540 rpm. 
 
Σν σθέιηκν πιάηνο θνπήο ηεο εμάξηεζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1.65κ. Ζ κεηάδνζε θίλεζεο ζα γίλεηαη απφ 
ηνλ δπλακνδφηε ΡΣΟ ηνπ ειθπζηήξα, κέζσ αξζξσηνχ άμνλα ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε ζε πιεπξηθφ 
ζεκείν επί ηεο εμάξηεζεο θαη απφ εθεί κέζσ ηξνραιηψλ θαη ηκάλησλ ζην πεξηζηξεθφκελν ηχκπαλν ηεο 
θεθαιήο πάλσ ζην νπνίν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα «καραίξηα» θνπήο. Σα «καραίξηα» θνπήο ζα έρνπλ 
ζρήκα ζθπξηνχ θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζρπξφ ράιπβα θαη ζα ζπλδένληαη πάλσ ζηνλ άμνλα θνπήο κε εηδηθά 
παμηκάδηα αζθαιείαο. Ο θαηαζηξνθέαο ζα κπνξεί λα δερζεί θαη άιια ειάζκαηα γηα θνπή ειαθξχηεξσλ 
πιηθψλ. Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ησλ ηξνραιηψλ κε ηνπο ηκάληεο ζα βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ θνπηί πξνζηαζίαο. 
Σν ζεκείν ζην νπνίν κεηαδίδεηαη ε θίλεζε απφ ηνλ αξζξσηφ άμνλα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ εηδηθή «θσιηά». 
Γηα ηελ νιίζζεζε ηεο εμάξηεζεο ζην έδαθνο απηή ζα θέξεη θαηάιιειν ξάνπιν θχιηζεο ζε φιν ην κήθνο ηεο 
εμάξηεζεο ην νπνίν ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη. Ζ φιε θαηαζθεπή ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 
εληζρπκέλνπ πάρνπο γηα ηελ εθηφμεπζε ζηεξεψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηελ θνπή, ζηα ζεκεία πνπ έξρεηαη ζε 
επαθή κε ην έδαθνο ζα ππάξρνπλ ειάζκαηα δεκηνπξγψληαο έλα είδνο πξνζηαηεπηηθήο «θνπξηίλαο» ε νπνία 
ζα θαιχπηεη αθξηβψο ην ζεκείν θνπήο.  
Ζ ζηήξημε ηεο εμάξηεζεο ζα είλαη ηξηψλ ζεκείσλ θαη ζα γίλεηαη ζε ηζρπξφ κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ 
θαηάιιεισλ αξζξψζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ζεθψζνπλ ην βάξνο ηεο. Ζ πδξαπιηθή ζπλδεζκνινγία ζα 
γίλεηαη κέζσ ζσιήλσλ πςειήο πίεζεο ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα. Οη κεηαηνπίζεηο ηεο 
εμάξηεζεο θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα πδξαπιηθψλ εκβφισλ. Ο ρεηξηζκφο ηεο 
εμάξηεζεο ζα γίλεηαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο. 
Ζ εμάξηεζε ζα είλαη επθήκνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
ISO θαη ζήκαλζε CE.  

 
Γ. ΔΓΓΤΖΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ - ΠΑΡΑΓΟΖ 
1. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 
Σνπιάρηζηνλ γηα δψδεθα (12) κήλεο. Γηα ηνλ θηλεηήξα ηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο. 
Απαξαίηεηα ε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζα γίλεηαη ζηνλ ηφπν πνπ εξγάδεηαη ην κεράλεκα θαη ε κεηάβαζε 



  

ηνπ ζπλεξγείνπ ζα γίλεηαη απζεκεξφλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο απφ εμνπζηνδνηεκέλν 
ζπλεξγείν, πηζηνπνηεκέλν ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ . 
 
2. πληήξεζε – Αληαιιαθηηθά 
Να δεισζεί ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά, φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ 
αληαιιαθηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε γηα κηα δεθαεηία θαη ε έθπησζε πνπ ζα ηπγράλεη ν θνξέαο επί ηνπ εθάζηνηε 
ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ. 
 
3. Υξφλνο παξάδνζεο 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππεξεζίαο, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο 
ησλ εμήληα (60) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 
 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΗΑ (ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΔΝΣΤΠΑ) 
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ρεηξηζηψλ θαη ζπληεξεηψλ, ζα γίλεη επαξθψο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 
παξαιαβήο, ηνπ κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ.  
Σα έληππα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα είλαη: 
Βηβιίν νδεγηψλ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή. 
 
ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Μαδί κε ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα θαηαηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο 
ηεο ζεηξάο ISO 9001 ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ κεραλεκάησλ. 
 
ΓΔΝΗΚΑ 
Κακία πξνζθνξά δελ απνθιείεηαη γεληθά γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο θαη πιεξφηεηαο, αξθεί ηα 
παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ 
δεκηνπξγία πιήξνπο θαη ζαθνχο εηθφλαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο. Με πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαπέξα δηαδηθαζίαο, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνθχπηνπλ απφ επίζεκα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 

 
Ο ΤΝΣΑΞΑ      ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ       ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
ΠΤΛΟ ….-….-2020     ΠΤΛΟ ….-….-2020       ΠΤΛΟ ….-….-2020 
                                                             Ο πξντζηάκελνο Σ.Σ.Τ.                        Ζ Γ/ληξηα Π.Γ. & Π.Ε. 
 
 
Πεηξφπνπινο Ησάλλεο                     Βέξγνο Κσλζηαληίλνο                        ηαπξνπνχινπ Μαξία 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.              Πνιηηηθφο Μεραληθφο                          Αξρηηέθησλ Μεραληθφο



  

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ :  Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ έξγνπ (ηχπνπ γεσξγ. ειθπζηήξα) 
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ ΠΖΓΖ:  ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – Η.Π. 

 

 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

      

α/α ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΔΗΓΟ  ΜΜ ΠΟ/ΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ (CPV 34310000-3)  

1 
Πνιπκεράλεκα (ηχπνπ γεσξγ. 
ειθπζηήξα) 

ΣΔΜ 1 53.500,00€ 53.500,00€ 

2 Καηαζηξνθέαο πνιιαπιψλ ζέζεσλ ΣΔΜ 1 6.500,00€ 6.500,00€ 

      χλνιν ρσξίο ΦΠΑ 60.000,00€ 

   ΦΠΑ 24% 14.400,00€ 

   Σειηθφ χλνιν 74.400,00€   

 
 
 
 
 
 
Ο ΤΝΣΑΞΑ    ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ    ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
ΠΤΛΟ ….-….-2020   ΠΤΛΟ ….-….-2020   ΠΤΛΟ ….-….-2020 
                                                           Ο πξντζηάκελνο Σ.Σ.Τ.                      Ζ Γ/ληξηα Π.Γ. & Π.Ε. 
 
 
Πεηξφπνπινο Ησάλλεο                       Βέξγνο Κσλζηαληίλνο                        ηαπξνπνχινπ Μαξία  
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ.              Πνιηηηθφο Μεραληθφο                          Αξρηηέθησλ Μεραληθφο



  

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ :  Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ έξγνπ (ηχπνπ γεσξγ. ειθπζηήξα) 
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ ΠΖΓΖ:  ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – Η.Π. 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ πνιπκεραλήκαηνο έξγνπ 
(ηχπνπ γεσξγ. ειθπζηήξα) κε ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ζηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο ζπγγξαθήο. 
Ζ πξνκήζεηα πξνηείλεηαη λα γίλεη µε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα µε: 
- Σα άξζξα ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 
- Σα άξζξα ηνπ N. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
- Σα άξζξα ηνπ N. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α’/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ   θαη   πξάμεσλ   ησλ   θπβεξλεηηθψλ,   δηνηθεηηθψλ   θαη   απηνδηνηθεηηθψλ   νξγάλσλ   ζην    
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
- Σα άξζξα ηνπ Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 160 Α΄). 
- Σελ άκεζε αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζρεηηθή πξνκήζεηα. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 
πκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο απνηεινχλ: 

 - Ζ δηαθήξπμε. 

 - Ζ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

 - Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 - Ζ Σερληθή Πξνζθνξά. 

 - Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ µε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο,  µε  θξηηήξην   αλάζεζεο  ηεο  ζχκβαζεο  ηελ  πιένλ  ζπκθέξνπζα  απφ  
ηερλννηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξνθχςεη κεηά απφ έθπησζε πνπ ζα δψζεη ν πξνζθέξσλ 
επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε ππνςήθην πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηειηθά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ 
ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο, ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. πλεπψο ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε ηηκή κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξακέλεη 
ζηαζεξή γηα φζν ζα είλαη ζε ηζρχ ε ζχκβαζε γηα ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, δειαδή κέρξη ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε θαη ηεο ηειεπηαίαο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζχκθσλα µε φηη πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξνχζα κειέηε. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή ζα απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Σν πξνο πξνκήζεηα δεηνχκελν κεράλεκα έξγνπ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 



  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο   ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα άξζξα ηνπ Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΤΛΙΚΩΝ – ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, ζχκθσλα µε ην ηηκνιφγην, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ηνπ ππφ 
πξνκήζεηα είδνπο ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδίδεη ηα είδε, παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο. Καηά ζπλέπεηα  ζε 
πεξίπησζε παξάβαζεο ή αηπρήκαηνο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαιαβήο, παξακέλεη ν   αλάδνρνο 
µφλνο ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά γηα δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ, είηε ζηνλ εξγνδφηε, 
είηε ζε ηξίηνπο ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιήςεσο εθαξκνγήο απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 
Δπνκέλσο, ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππφρξενο γηα ηελ ελδερφκελή θαηαβνιή πξνζηίκσλ ή 
απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε αζηηθή ή πνηληθή επζχλεο, πνπ ζα πξνθχςεη αλ ε παξάβαζε ή ην 
αηχρεκα νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΧΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΔΟΗ (άρθρο 206, Ν.4412/16) - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΤΛΙΚΩΝ 

 
1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα θαζνξηζζεί ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα ηνπ 
ππνδεηρζεί απφ ηνλ θνξέα ηεο πξνκήζεηαο. ηηο ηηκέο πξνζθνξάο λννχληαη φηη πεξηιακβάλνληαη φιεο γεληθά 
νη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, παξάδνζε θαη εθθφξησζε ζηνλ ηφπν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ 
ην Γήµν Πχινπ - Νέζηνξνο  ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ. 
Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο 
πξνυπνζέζεηο: 
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/16, 
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο  αξρήο 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε µε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη 
εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
2. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 
ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 
3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 
4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή 
άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ  ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/16. 
5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. 
6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην 
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
7. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ ζε ηφπν πνπ ζα νξίζεη ε ππεξεζία. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη εμ 
νινθιήξνπ. 
8. Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ηνπνζέηεζε βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ  ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (άρθρο 207, 
Ν.4412/16) 
 
1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο 
ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα µε ην άξζξν 209 ηνπ Ν. 4412/16, επηβάιιεηαη 
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 
απηψλ. 
3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, µε απφθαζε ηνπ απνθαηλνµέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξάδνζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (άρθρο 200, Ν.4412/16) 
 
1. Ο ηξφπνο πιεξσκήο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα θαζνξίδνληαη απαξαίηεηα ζηε δηαθήξπμε. 
2. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ή ηεο ππεξεζίαο. 
3. ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, 
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα µε ην άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/16. 
β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 
4. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ (άρθρο 208, Ν.4412/16) 
 
1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16. 
2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα 
παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο 
γίλεηαη µε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
α) Με βάζε απφ ηνλ πίλαθα πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, ηνλ νπνίν θαηέζεζε ν αλάδνρνο ζην δηαγσληζκφ 
(άξζξν 6). Αλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηνλ πίλαθα, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα 
πξνηείλεη ηελ επηζηξνθή θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ κέζα ζε πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ 
ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, µε απηά ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. 
β) Με µκαθξνζθνπηθή εμέηαζε. 
γ) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε). δ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 
ε) Με φινπο ή µε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα µε ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ ή 
θαη µε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. 
ε πεξίπησζε ςεπδνχο ζπκπιεξψζεσο ηνπ πίλαθα πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, ν  πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, νπφηε θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ Γήµνπ Πχινπ – Νέζηνξνο, ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 
Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί µε απηέο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο εληφο ηεο πξνζεζκίαο  πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο θαη 
ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν γηα ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. 
3. Αλ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη µφλν µκαθξνζθνπηθή εμέηαζε, ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ. Όηαλ ε 
ζχκβαζε  πξνβιέπεη,  εθηφο  απφ  ηελ καθξνζθνπηθή  εμέηαζε  θαη άιινπο  ειέγρνπο,  ηδίσο  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 ηελ ζχκβαζε έιεγρνη γίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαη δελ κεζνιαβνχλ 



  

εξγαζηεξηαθνί θαη ινηπνί έιεγρνη γηα ηελ 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 Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 
β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ µε 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 µε 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 θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, µε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή 

ηνπ πιηθνχ, µε 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 θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, µε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 
Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ 
καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα 
άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 
5. ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ Ν.4412/16 κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα µε 
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο µε βάζε ηνπ 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 
πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο  
θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 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 µε έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα 
επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη µε 
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή 
εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή µε βεβαίσζε µέζσ 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 απνθαηλφκελνπ 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 
Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 5. 
8. Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί µε 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 µε ηελ  παξάγξαθν 13 ηνπ  άξζξνπ 214  ηνπ Ν.4412/16. 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 µε 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 κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. θαη’ έθεζε εμέηαζε 
κπνξεί λα γίλεη θαη απηεπάγγειηα µε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 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 µε 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 µφλν κεηά ηελ νξηζηηθή 



  

παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΦΟΡΣΩΗ (άρθρο 211, Ν.4412/16) 
 
1. Ο πξνκεζεπηήο ακέζσο κεηά ηελ θφξησζε ησλ πιηθψλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ηα ζηνηρεία θφξησζεο ζηα νπνία λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ: 
α) Ο αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αλ ππάξρεη. β) Αλ ε 
µκεηαθνξά γίλεηαη µε πινίν, ην φλνκα ηνπ πινίνπ, ε εζληθφηεηα ηνπ θαη ε ζεκαία ηνπ. 
γ) Ο αξηζκφο ησλ θηβσηίσλ, ηα επ’ απηψλ ζεκεία θαη αξηζκνί, θαζψο θαη ε θνξησζείζα πνζφηεηα θαη ην 
βάξνο (κηθηφ - θαζαξφ). 
δ) Ζ πηζαλή εκεξνκελία άθημεο ηνπ µκεηαθνξηθνχ κέζνπ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 
2. Αλ ν πξνκεζεπηήο παξαιείςεη ή θαζπζηεξήζεη λα απνζηείιεη ην αλσηέξσ ηειεγξάθεκά ή ηειεηχπεκα ή 
ηειενκνηνηππία, βαξχλεηε µε έμνδα ππεξεκεξηψλ θαη παξακνλήο ζε ηεισλεηαθνχο ρψξνπο ή ρψξνπο 
INTRANSIT ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο άθημεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κέρξη ηελ 
παξαιαβή ηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ (άρθρο 212, Ν.4412/16) 
 
1. Όηαλ ηα πιηθά εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πξηλ απφ ηε θφξησζή ηνπο ή θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο 
ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαζέζεη, ζχκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα µε ηα  
νξηδφκελα απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
2. Έλαληη ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 
α)  Να  δηαζέηεη  ηα  απαηηνχκελα  ηερληθά  κέζα  θαη  εξγαηνηερληθφ  πξνζσπηθφ,  ηδίσο  γηα  κεηαθίλεζε, 
κεηαηφπηζε, ζηνίβαζκα ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ θαη γηα θάζε άιιε ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ 
έιεγρν. β) Να δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ φζα ηερληθά κέζα έρεη ζηελ 
δηάζεζε ηνπ. 
γ) Να έρεη ζπγθεληξσκέλα ηα πιηθά ζηελ ίδηα πφιε ή ηνπνζεζία, άιισο, βαξχλεηε µε ηα πξφζζεηα  έμνδα ηνπ 
ειέγρνπ. 
δ) Να ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ, ζρεηηθά µε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο 
παξαγγειίαο. 
ε) ε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πιηθψλ απφ ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηε µε 
ηα έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ή ειέγρνπο. 
3. Αλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνρξενχηαη λα απεπζπλζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, γηα λα πξνβεί ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 
4. Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνχ, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ζην 
εμσηεξηθφ, βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 
5. Σν δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ ππνρξενχηαη, αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ην πιηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, λα µελ εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, αιιά λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηνπ. 
6. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αληί λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, κπνξεί λα απνζηείιεη 
επηηξνπή απφ εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζην  
εμσηεξηθφ. ηελ πεξίπησζε, απηή ε επηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξαθηηθφ ηνπ 
δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαληη ηεο επηηξνπήο είλαη ίδηεο µε εθείλεο 
πξνο ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ (άρθρο 213, 
Ν.4412/16) 
 
1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, µε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο µε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε µε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 
πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκήο παξάδνζεο. 
Αλ ν πξνκεζεπηήο 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. 



  

2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο µε ηελ 
απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 
παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα 
απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εθπλνή ηεο, µε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ µε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε 
πνζνζηφ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε 
παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο 
κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο, µε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη 
ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ (άρθρο 203, Ν.4412/16) 
 
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, µε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 
Ν.4412/16, β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 
ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα µε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16 γ) ζηελ  
πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 
ζπκκνξθσζεί µε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο µε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ 
πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 
κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 
νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία 
πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη µκηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε µε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 
ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, µε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη 
ηεο µε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε µε αλαθνξά ζηνπο 
ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 
3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε µε επζχλε ηνπ 
θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, µε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ 
πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε µε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε µε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, µε ην ηζρχνλ θάζε 
θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 
επηζηξνθήο ηεο, µε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 
πξνκήζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εθπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρο 204, Ν.4412/16) 
 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 
ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 



  

ΑΡΘΡΟ  18ο:  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ  ΠΡΟΦΤΓΕ  ΚΑΣΑ  ΣΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ    
ΤΜΒΑΕΩΝ (άρθρο 205, Ν.4412/16) 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ Ν. 4412/16, λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 
νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία  ηξηάληα (30) ερεξψλ, 
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ  νξγάλνπ. 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή µε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ :  Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο 
ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ έξγνπ (ηχπνπ γεσξγ. ειθπζηήξα) 
ΔΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ ΠΖΓΖ:  ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – Η.Π. 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε βάζεη ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο, ε αξκφδηα επηηξνπή ζα πξνβεί ζε Σερληθή θαη θαηφπηλ ζε 
Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε. Ζ Σερληθή αμηνιφγεζε γίλεηαη βάζε ησλ θαησηέξσ θξηηεξίσλ θαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν. 4412/2016 
Ζ βαζκνιφγεζε απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη κε ηηο απαηηήζεηο  πνπ ζέηνπλ νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη βάζεη φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο πξνζθνξέο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ. 
 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 100-110) 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ (%) 

1 Κηλεηήξαο  15 

2 Τδξαπιηθφ ζχζηεκα  10 

3 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο, θχιηζεο, δηεχζπλζεο, πέδεζεο  10 

4  Θάιακνο θαη ινηπά ζηνηρεία  10 

5 πλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο   10 

6 Αμηνπηζηία θαη δηαγσγή πξνκεζεπηή ζηελ Διιεληθή αγνξά   5 

7 Δπάξθεηα θαη εμεηδίθεπζε πξνζσπηθνχ 10 

8 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο     10 

9 πληήξεζε, Αληαιιαθηηθά     10 

10 Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο   5 

11 Έληππα πνπ ζπλνδεχνπλ ην κεράλεκα,    5 

 ύνολο  100 

 
Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 
βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ 
βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν σο θαησηέξσ: 
 
U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ 
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