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ΜΕΛΕΤΗ

«Προµήθεια ενός (1) καινούριου κλαδοθρυματιστή για την κάλυψη αναγκών του
Δήμου Κέας»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός   :   42.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α.       24%        :      10.080,00 ΕΥΡΩ

Σύνολο                     :   52.080,00 ΕΥΡΩ  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά την Προμήθεια  ενός  (1)  κλαδοθρυματιστή για  την κάλυψη αναγκών του
Δήμου Κέας με  CPV: 16000000-5 περί «γεωργικά μηχανήματα»,  προϋπολογισμού  52.080,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά το
ποσό  25.024,40€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).  Η  δαπάνη  για
την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α:  62.7131.0001  με  τίτλο
Προμήθεια  μηχανήματος  κλαδοθρυμματιστή  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ,)  σχετική  πίστωση
του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020  του  Δήμου  Κέας  κατά  ποσό
23.040,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  και  ποσό  4.015,60€  θα
χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ 2020).

Το προς  προμήθεια  μηχάνημα είναι  απαραίτητο προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  πιο
αποτελεσματικά  τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  από  τη  συσσώρευση  κλαδιών στους
οικισμούς  και  στο  οδικό  δίκτυο  του  νησιού  και  θα  συμβάλει  αποφασιστικά  στην  ορθολογική
διαχείριση  των  κλαδεμάτων  περιορίζοντας  σημαντικά  το  κόστος  διαχείρισης  αλλά  και  τη
περιβαλλοντολογική επιβάρυνση.
Η επιλογή για την προμήθεια του κλαδοθρυμματιστή προέκυψε μετά από έρευνα στην αγορά του
ελεύθερου εμπορίου και  βασίστηκε στο συνδυασμό οικονομικών αλλά και  τεχνικών κριτηρίων
(θέσπιση  αυστηρών  και  σύγχρονων  τεχνικών  προδιαγραφών),  και  αξιοποιώντας  τόσο  τη
χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ όσο και τους ίδιους πόρους κατά τον πλέον επωφελή
τρόπο.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση

της  Δημοκρατίας  –  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής

λειτουργίας των Ο.Τ.Α» [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει (άρθρο 43 Ν.4605/2019,  Ν.4608/19, Ν.4609/19)

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει. 

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



7.  Το  Ν.3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα

Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8.  Το  Ν.4013/2011  «περί  σύστασης  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  (ΦΕΚ  204/Α/15-09-2011),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  κ.λ.π.»  (ΦΕΚ  74/Α/26-03-

2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11.  Το  Ν.4270/2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

14. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

15.Την  αριθμ.  158/16  Απόφαση  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (Φ.Ε.Κ  3698/Β/16-11-2016):Έγκριση

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

16. Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  ΕΑΑΔΗΣΥ  (Απόφαση 161/2016)  «Οδηγίες  συμπλήρωσης

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16

17. του  άρθρου  39  του  Ν.4488/2017  “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές

ασφαλιστικές  διατάξεις,  ενίσχυση  της  προστασίας  των εργαζομένων,  δικαιώματα  ατόμων με

αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”

18. Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων)

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα

οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου,

π.δ.,  υπουργικής  απόφασης,  κ.λ.π.)  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας

σύμβασης προμήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 



1. Γενικά

Η  μονάδα  θα  είναι  καινούργια,  κατασκευής  τουλάχιστον  2020,  Πιστοποιημένη  κατά  CE και
Εφοδιασμένη με Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου (European Road Approval).
O κατασκευαστής, θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
Η μονάδα θα  βαφτεί εντός  του  εργοστασίου κατασκευής  του,  βάση  των  προδιαγραφών  της
πιστοποίησης ISO 9001:2015.
Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με Ελληνική Έγκριση Τύπου, για τη νόμιμη ρυμούλκηση της
στην Ελληνική Επικράτεια.

2 .Κινητήρας

Η  κλαδ/κη  μονάδα  θα  δυναμοδοτήται  μέσω  υδρόψυκτου  τετρακύλινδρου  πετρελαιοκινητήρα,
τουλάχιστον 45 Ίππων και κατά προτίμηση Turbo, κατηγορίας Stage V, εφοδιασμένο με φίλτρο
DPF (Diesel Particulating Filter) για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3. Τροφοδοσία

Η  τροφοδοσία θα  γίνεται  μέσω χοάνης,  αναδιπλούμενης  κατά τη  μεταφορά και  με επιθυμητές
διαστάσεις 1200 Χ 840 χιλ. Η τροφοδοσία του υλικού στο θάλαμο θρυμματισμού θα  επιτυγχάνεται
με τη βοήθεια δυο οριζόντιων ανεξαρτήτων οδοντωτών υδραυλικών κυλίνδρων τροφοδοσίας.
Οι επιθυμητές  διαστάσεις  του "παραθύρου" τροφοδοσίας  θα  είναι  200Χ 280 χιλ.,  και  θα  είναι
σχεδιασμένες ώστε να επιτυγχάνεται ο θρυμματισμός συμπαγούς κορμού διαμέτρου εώς 203 χιλ,
ενώ πλάτος  εως  των 280 χιλ  θα βοηθά ώστε να  περιορίζεται το "τριμμάρισμα" των άναρχων
κλαδιών.
Ο  ρυθμος  τροφοδοσίας  αυτόματα     θα    ελέγχεται  και     θα    αναπροσαρμόζεται  ,ανάλογα  με  τις
διαστάσεις (Συνολική διατομή) και τη σκληρότητα του τροφοδοτούμενου υλικού.
Η διαδικασία αυτή θα  βασίζεται σε εξελιγμένο  ηλεκτρονικό-υδραυλικό σύστημα,  το οποίο θα
"μετρά"  τις  στροφές  του  κινητήρα,  αναπροσαρμόζοντας  αυτόματα,  χωρίς  την  παρέμβαση  του
χειριστή,  τον  ρυθμό  τροφοδοσίας,  την  διακοπή  ή  την  αντίστροφη  της,  περιορίζοντας  τα
ανεπιθύμητα "μπουκώματα". Επιπλέον,  θα  επιτυγχάνεται  η  μεγιστοποίηση της  παραγωγής, ενώ
ταυτόχροαν θα  ελαχιστοποιείται  η  καταπόνηση  του  χειριστή,  της  μονάδος,  καθώς  και  η
κατανάλωση πετρελαίου.
Το  μέγεθος  του  παραγόμενου  θρύμματος  θα  ρυθμίζεταιι  κατά  βούληση,  ώστε  αυτό  να
προσαρμόζεται  ανάλογα  με  την  επιθυμητή  χρήση  (  Κάλυψη  εδάφους,  κομποστοποίηση,
πελλετοποίηση, καύση σε ειδικούς καυστήρες βιοκαυσίμων, καπνισμό τροφίμων, κτλ).
Η ρύθμιση του επιθυμητού μεγέθους θα επιτυγχάνεται με τη βοήθεια εξωτερικού κοχλία, από το
χειριστή.

4. Θρυμματισμός

Α.  Ο  θρυμματισμός θα  ολοκληρώνεται εντός  του  θαλάμου  θρυμματισμού  με  τη  βοήθεια
συμπαγούς δίσκου κοπής επί του οποίου θα εφαρμόζουν τέσσερις (4) κυκλικές
λεπίδες διαβαθμισμένης κοπής, διαμέτρου 10 εκ. εκάστη και μια ορθογώνια παραλληλεπίπεδη
ράβδος (αμόνι), επί του οποίου "κοντράρει" το υλικό για να κοπεί από τις λεπίδες.
Τα πλεονεκτήματα του συστήματος "κυκλικές λεπίδες-αμόνι" συνίστανται:
α.  Η  κοπή  γίνεται  τμηματικά  (διαβαθμισμένη  κοπή).  Πλεονεκτήματα:  Περιορισμός  της



ηχορύπανσης κατά 1.5 db(A),καθώς και περιορισμός της ανάλωσης ισχύος.
β. Σε  περίπτωση  θραύσης της  ακμής  μιας  λεπίδας,  λόγω  τυχαίας  εισαγωγής  στο  θάλαμο
ανεπιθύμητου υλικού (σίδερα, πέτρες, κτλ), η κυκλική λεπίδα περιστρέφεται  κατά 120 μοίρες,
οπότε καινούργια ακμή είναι διαθέσιμη για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Σε ανάλογη
περίπτωση, όπου αξιοποιούνται ευθείες λεπίδες (ορθογώνιες παραλληλεπίπεδες), η βλαφθείσα
λεπίδα αχρηστεύεται και αντικαθίσταται. Ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας του χειριστή, για την
περιστροφή της κυκλικής λεπίδας κατά 120 μοίρες είναι 10'.
γ. Η φθορά των άκμων του άκμονος ελέγχεται εξωτερικά, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται να λυθεί
τμήμα του θαλάμου θρυμματισμού. Με αυτό τον τρόπο, ο χειριστής ανα πάσα στιγμή μπορεί,
χωρίς  τη  βοήθεια  εξειδικευμένου  μηχανικού,  να  ελέγξει  το  επίπεδο  φθοράς  των  ακμών  του
αμονιού, να αλλάξει την χρησιμοποιούμενη ακμή, ή να αντικαταστήσει ολόκληρο το αμόνι,
άκοπα και γρήγορα.

Β. Ο δίσκος κοπής θα  δυναμοδοτήται κατ ευθείαν από τον κινητήρα μέσω αυτοτανυόμενου
ιμάντα.  Λόγω της αυτόματης  τάνυσις  του  ιμάντα  κίνησης  του  δίσκου  κοπής,  απαλλάσσεται  ο
χειριστής  από  την  επίπονη  εργασία  του  τανυσμού  του  συγκεκριμένου  ιμάντα,  εργασία  που
επαναλαμβάνεται ανα 50 λειτουργικές ώρες.

Γ. Η ταχύτης περιστροφής του δίσκου κοπής θα αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 1500 στροφές/1'.

Δ. Τουρμπίνα Εξαγωγής  Θρυμμάτων.  Επί του δίσκου κοπήςθα   εφαρμόζει ειδική τουρμπίνα, η
ταχεία περιστροφή της οποίας επιτρέπει την γρήγορη αποβολή των παραγομένων θρυμμάτων.

Ε. Πρόσθετη τουρμπίνα. Μια πρόσθετη τουρμπίνα  θα  είναι εγκατεστημένη εντός του θαλάμου
έδρασης του κινητήρα, Ο σκοπός της είναι η  παροχή προσθέτου ρεύματος  θερμού αέρα στον
θάλαμο θρυμματισμού. Τα πλεονεκτήματα που παρέχονται μέσω της πρόσθετης τουρμπίνας είναι
αφ' ενός η  εκτόξευση των θρυμματων σε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση,   ή ο περιορισμός της
απαιτουμένης  ισχύος,  για  την  παράγωγη  του  ίδιου  έργου,(περιορισμός  της   κατανάλωσης
καυσίμου).  Επιπροσθέτως,  το  εισερχόμενο  θερμό  ρεύμα  αέρα  συντελεί  στον  περιορισμό  της
υγρασίας εντός του θαλάμου θρυμματισμού.
Απόρροια  της  συγκεκριμένης  εφαρμογής  θα  είναι  ο  περιορισμός  της  προσκόλλησης  των
θρυμμάτων εντός του θαλάμου αλλά και της χοάνης εξαγωγής, ιδιότητα σπουδαία σε περίπτωση
θρυμματισμού νωπού υλικού πχ φρέσκα κλαδιά, φυλλώματα, υπολείμματα φρούτων ή λαχανικών,
κτλ.

5. Εξαγωγή Θρυμμάτων.  Τα παραγόμενα Θρύμματα  θα  εξάγονται δια μέσου  περιστρεφόμενης
κατά  τουλάχιστον  280  μοίρες, αψιδωτής  χοάνης,  εφοδιασμένης  με  κλαπέτο  ρύθμισης  της
απόστασης εκτόξευσης.  Το ύψος αποβολής των θρυμμάτων  θα είναι  τουλάχιστον 2.70 μέτρα,
επιτρέποντας  την  απόθεση  τους  μέσα  σε  ανοιχτά  container,  επί  του  εδάφους,  αλλά και  στην
καρότσα του ρυμουλκούντος οχήματος, για την άμεση μεταφορά του στο χώρο επεξεργασίας ή
αποθήκευσης.
Η  χοάνη  εξαγωγής θα  ανακλίνει  και  θα  επικάθεται  επί του  σώματος  της  κύριας  μονάδας
περιορίζοντας το ύψος της, ιδιότητα χρήσιμη κατά την αποθήκευση ή τη ρυμούλκηση της.

6. Τρέιλερ. Ενα μονοαξονικό τρέιλερ θα βασίζεται σε μονοκόμματο βαρέας κατασκευής σασί, και 
θα είναι εφοδιασμένο με φρένα,χειρόφρενο,ασφάλεια απόσπασης από το ρυμουλκόν όχημα, φώτα 
τύπου LED για μεγαλύτερη φωτεινότητα και διάρκεια ζωής ενώ μεταλλικό πλέγμα θα προστατεύει 
τα κρύσταλλα των φαναριών.
Στο μπροστινό τμήμα είναι εγκατεστημένος ο κοτσαδόρος, ο όποιος θα στηρίζεται σε γρύλο με 
μικρή ρόδα η οποία καθιστά το σύστημα ιδιαίτερα ευέλικτο σε περιπτωση "μανουβραρίσματος" με 
τα χέρια.
Στο πίσω τμήμα του θα είναι εγκατεστημένος σταθερός γρύλος,ο οποίος θα αξιοποιείται, 



σταθεροποιώντας τη μονάδα σε περίπτωση που εργάζεται αποσυνδεδεμένη από το ρυμουλκόν 
όχημα, ή θα αποθηκεύεται.

7. Ασφάλεια χειριστού. Ο κατασκευαστής θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανθρωπινή ασφάλεια,
εφοδιάζοντας τις μονάδες της με όλα τα απαραίτητα, και όχι μόνον, στοιχεία ασφάλειας,όπως, οι
διαφανείς  κουρτίνες στην  χοάνη  εισαγωγής  υλικού  οι  οποίες  προστατεύουν  το  χειριστή  από
εκτοξευόμενα θρύμματα και  περιορίζουν το θόρυβο,  η  περιστροφή της χοάνης εξαγωγής που
περιορίζεται στις 280 μοίρες, αποτρέποντας την τυχαία εκτόξευση των παραγόμενων θρυμμάτων
εντός του πεδίου τροφοδοσίας. Στο πάνω τμήμα της μονάδος θα είναι στρατηγικά τοποθετημένες
δυο  "μανιτάρες"  ασφαλείας  οι  οποίες  ακαριαια  θα διακόπτουν  την  τροφοδοσία  μόλις
"πατηθούν".  Σε  κάθε  πλευρά  της  χοάνης  τροφοδοσίας θα ναι  τοποθετημένοι  αντίστοιχοι
διακόπτες ακαριαίας διακοπής του συστήματος τροφοδοσίας.
Πέραν  όλων  αυτών,  στα "χείλη"  της  χοάνης  τροφοδοσίας,  θα  είναι  εγκατεστημένη  κόκκινη
μπάρα  ασφαλείας,  σε  σχήμα  ανεστραμμένου  "Π". Η  συγκεκριμένη  μπάρα,  στοχεύει  στην
αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας,  ακόμη και χωρίς την ηθελημένη επέμβαση του χειριστή,
ώστε  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία,  ρούχα,   μαλλιά  η  μέλος  του  χειριστή,  εμπλακεί  με  το
τροφοδοτούμενο  υλικό,  συμπαρασύροντας  τον  στο  θάλαμο  θρυμματισμού,  η  στρατηγικά
εγκατεστημένη κόκκινη μπάρα, δεχόμενη πίεση από μέλος του σώματος του, συνήθως από
τους μηρούς, θα διακόπτει αυτόματα και ακαριαία τη λειτουργία του συστήματος.

8. Πρόσθετες Παροχές

α. Επί της μονάδος θα είναι τοποθετημένος τροχός-ρεζέρβα.
β.  Στον  ιστότοπο  του  κατασκευαστή, θα είναι  αναρτημένες  βιντεοσκοπημένες  παρουσιάσεις
συντήρησης και επισκευής των φθαρμένων και αντικατάστασης των αναλωσίμων στοιχείων της
μονάδος, δίνοντας την δυνατότητα στο τοπικό μηχανικό ή ακόμα και στο χειριστή της μονάδος να
επιληφθεί τις ανάλογες εργασίες και επισκευές με απόλυτη επιτυχία, γρήγορα και οικονομικά.
γ.  Διαστάσεις μονάδος. Οι διαστάσεις της μονάδος σε συνδυασμό με  μονοαξονικό τρέιλερ, θα
καθιστούν τη μονάδα ιδιαίτερα ευέλικτη, επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση και εργασία της
στους στενούς δρόμους του νησιού.  Δευτερευόντως  θα καταλαμβάνεται μικρότερος χώρος κατά
την αποθήκευση της. Επιθυμητές Διαστάσεις: Μ-3.99μ, Π-1.44μ, Υ-2.70μ και με αναδιπλωμένη
χοάνη ~ 2.0μ.
δ. Βάρος:  έως 1260 κιλά
στ.Βιβλίο Ασφαλείας, Χειρισμού και Συντήρησης στα Ελληνικά.
ζ. Η μονάδα θα διαθέτει Ελληνική Έγκριση Τύπου.
η. Ανταλλακτικά διαθέσιμα για τουλάχιστον 15 χρόνια.
θ.  Ο  έλεγχος  και  η  παραμετροποίηση  των  λειτουργιών  της  θα   επιτυγχάνεται  μέσω
εγκατεστημένου Η/Υ και θα εμφανίζονται επί οθόνης υγρών κρυστάλλων.
ι. Επιθυμητή η επίτευξη της μεγάλη  ς   μείωση  ς   της ηχορύπανσης.  

9. Εγγύηση: Θα παρέχεται τριετής   τουλάχιστον   εργοστασιακή εγγύηση.

10. Παράδοση: 100 ήμερες από την επιβεβαιωμένη παραγγελία.



Κέα, 18/06/2020
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 18/06/2020
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ KΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
«Προµήθεια  ενός  (1)  κλαδοθρυματιστή για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου
Κέας»
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά το
ποσό  25.024,40€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).  Η  δαπάνη  για
την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α:  62.7131.0001  με  τίτλο
Προμήθεια  μηχανήματος  κλαδοθρυμματιστή  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ,)  σχετική  πίστωση
του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020  του  Δήμου  Κέας  κατά  ποσό
23.040,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  και  ποσό  4.015,60€  θα
χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ 2020),  ως κατωτέρω:

α/α Είδος Ποσότητα Δαπάνη

1
Καινούριος  Κλαδοθρυμματιστής  με  κινητήρα
STAGE V

1 42.000,00 €

Σύνολο 42.000,00 €

ΦΠΑ 24% 10.080,00 €

Γενικό σύνολο 52.080,00 €

Η επιλογή για την προμήθεια του κλαδοθρυμματιστή προέκυψε μετά από έρευνα στην αγορά του
ελεύθερου εμπορίου και  βασίστηκε στο συνδυασμό οικονομικών αλλά και  τεχνικών κριτηρίων
(θέσπιση  αυστηρών  και  σύγχρονων  τεχνικών  προδιαγραφών),  και  αξιοποιώντας  τόσο  τη
χρηματοδότηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ όσο και τους ίδιους πόρους κατά τον πλέον επωφελή
τρόπο.

Κέα, 18/06/2020
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 18/06/2020
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ KΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«Προµήθεια  ενός  (1)  κλαδοθρυμματιστή για  την  κάλυψη αναγκών του Δήμου
Κέας»

ΆΡΘΡΟ   1ο :     Αντικείμενο προμήθειας  

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια κλαδοθρυμματιστή προκειμένου να αντιμετωπιστούν
πιο  αποτελεσματικά  τα  προβλήματα  που  δημιουργούνται  από  τη  συσσώρευση  κλαδιών στους
οικισμούς  και  στο  οδικό  δίκτυο  του  νησιού  και  θα  συμβάλει  αποφασιστικά  στην  ορθολογική
διαχείριση  των  κλαδεμάτων  περιορίζοντας  σημαντικά  το  κόστος  διαχείρισης  αλλά  και  τη
περιβαλλοντολογική επιβάρυνση.

Ά  ΡΘΡΟ     2  ο : Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 1.  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει. 

 2.  Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής -Βελτίωση της οικονομικής και

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α» [ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

 3.  Το  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 43 Ν.4605/2019,  Ν.4608/19, Ν.4609/19)

 4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 5.  Το  Ν.2859/2000  «Κύρωση  Κώδικα  Φ.Π.Α.»  (ΦΕΚ  248/Α/07-11-2000),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 6.  Το  Ν.3419/2005  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  Γ.Ε.Μ.Η.  &  εκσυγχρονισμός  της

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



 7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

«Πρόγραμμα  Διαύγεια  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  112/Α/13-07-2010),  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων»  (ΦΕΚ  204/Α/15-09-

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014)

, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 12. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

 13.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

και ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209 

 14.  Το   άρθρο  18  Ν.4469/17(Φ.ΕΚ  62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός  μηχανισμός  ρύθμισης

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

 15.Την  αριθμ.  158/16  Απόφαση  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (Φ.Ε.Κ  3698/Β/16-11-2016):Έγκριση

«Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  »  (ΤΕΥΔ)  του άρθρου  79  παρ  4  του

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των

οδηγιών 

 16. Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  ΕΑΑΔΗΣΥ  (Απόφαση  161/2016)  «Οδηγίες

συμπλήρωσης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79

παρ. 4 Ν. 4412/16

 17. του άρθρου 39 του Ν.4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων

με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.”



18.  Οι  εκδοθείσες  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  λοιπές  (πλην  των  ήδη

αναφερομένων)  κανονιστικές  διατάξεις,  καθώς  και  άλλες  διατάξεις  που  αναφέρονται



ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και

γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ.,  υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει  την

ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης προμήθειας,  έστω  και  αν  δεν

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ά  ΡΘΡΟ     3  ο :   Τεχνικές προδιαγραφές (Γενικά)  

Η  μονάδα  θα  είναι  καινούργια,  κατασκευής  τουλάχιστον  2020,  Πιστοποιημένη  κατά  CE και
Εφοδιασμένη με Πανευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου (European Road Approval).
O κατασκευαστής, θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
Η μονάδα θα  βαφτεί εντός  του  εργοστασίου κατασκευής  του,  βάση  των  προδιαγραφών  της
πιστοποίησης ISO 9001:2015.
Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με Ελληνική Έγκριση Τύπου, για τη νόμιμη ρυμούλκηση της
στην Ελληνική Επικράτεια.

Ά  ΡΘΡΟ     4  ο :   Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η  προμήθεια  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού, με  τους  όρους  που  θα
καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη
προσφοράς, βάσει  τιμής.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   : Προϋπολογισμός προμήθειας  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά το
ποσό  25.024,40€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%).  Η  δαπάνη  για
την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α:  62.7131.0001  με  τίτλο
Προμήθεια  μηχανήματος  κλαδοθρυμματιστή  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ,)  σχετική  πίστωση
του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2020  του  Δήμου  Κέας  κατά  ποσό
23.040,00€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  και  ποσό  4.015,60€  θα
χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ 2020).

ΑΡΘΡΟ 6  ο   : Εγγυήσεις  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997
(ΦΕΚ 139/τ.Α/1997) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση. 

Οι  εγγυήσεις  αυτές  περιλαμβάνουν  κατ’ ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την  ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης,  ε)  το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως



και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την
καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις  περιλαμβάνουν και  τον όρο ότι  η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στο  άρθρο  72   του  Ν.  4412/2016  και  στην  παράγραφο  1.2.3  του  άρθρου  11  της  υπ’ αριθμ.
Π1/2390/2013 Υπουργικής Απόφασης. 

6.1.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε  ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,  και  
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 επιστρέφεται  μετά  την οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής
αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη παράδοση,  η  επιστροφή της  ως  άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

6.2.Εγγύηση καλής λειτουργίας

 Ο  προμηθευτής  στον  οποίον  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση
καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών
που  προκαλούνται  από  δυσλειτουργία  των  αγαθών  μετά  των  σχετικών  εργασιών
εγκατάστασής  τους,  κατά  την  περίοδο  εγγύησης  καλής  λειτουργίας.  Η  διάρκεια  του
χρονικού διαστήματος της εγγύησης θα ξεκινά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής
των εγκατεστημένων αγαθών από το Δήμο Κέας και θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους,
όπως  ειδικότερα  θα  καθορίζεται  από  τη  Σύμβαση. Η  εγγυητική  επιστολή  καλής
λειτουργίας έχει ύψος ίσο με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Στο χρονικό
διάστημα ισχύος  της  εγγύησης καλής λειτουργίας  ισχύουν οι  διατάξεις  περί  εγγυημένης
λειτουργίας εγγύησης του αρ. 215 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος
οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να  προβαίνει  στην  προβλεπόμενη
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη, ακόμη και προς τρίτους, με τρόπο
και  σε  χρόνο  που  περιγράφεται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  στα  λοιπά  τεύχη  της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ   7  ο  : Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες  

7.1 Ο  χρόνος  παράδοσης  του υπό  προμήθειας υλικού,  ορίζεται  σε  100 ημέρες  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης.

(  Η σύμβαση υπογράφεται το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του  
Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η
προσφορά θα απορρίπτεται,  καθώς ο προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος να παραδώσει  το υλικό μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.  )     



7.2. Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  του υλικού μπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις  ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β)  έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της
αναθέτουσας  αρχής  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο  
παράδοσης.

7.3.  Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε  έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή  έληξε ο παραταθείς  κατά  τα  ανωτέρω χρόνος,  χωρίς  να
παραδώσει το υλικό.

7.4. Ο   προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ   8  ο   : Πληρωμές  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή
του υλικού.   

Η  πληρωμή  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που
προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  200  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ   9  ο   – Παράδοση - Παραλαβή  

H  παραλαβή  του  υλικού  της  προμήθειας  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής του
υλικού της προμήθειας διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί
να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό-  παραλαβής του υλικού με  παρατηρήσεις  –απόρριψης  των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου  ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208  του  ν.4412/16.  Τα  έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης,  εάν  ο  τελευταίος  διαφωνεί  με  τα  αποτελέσματα  των  εργαστηριακών  εξετάσεων  που
διενεργήθηκαν  από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα



αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

 ΑΡΘΡΟ   10  ο :   Έκπτωση του αναδόχου-Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση )

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,

2.  Ο  οικονομικός  φορέας  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  ανάθεση  ή  την
σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν εκτελέστηκαν οι υπηρεσίες ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

4.  Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  προσωρινός  αποκλεισμός  του  αναδόχου  από  το  σύνολο  των
συμβάσεων  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.

Ά  ΡΘΡΟ     11  ο :   Πλημμελής κατασκευή - τήρηση νομοθεσίας  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης,  ή  εμφανίζει  ελαττώματα  ή  κακοτεχνίες,  τότε  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που
αναφέρονται στα άρθρα 213 ή/και 220 του Ν. 4412/2016.
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φoρείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων συμβάσεων
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

 Ά  ΡΘΡΟ     12  ο :  Χρόνος και τόπος παράδοσης   – Ευθύνες προμηθευτή

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εκατό     (  100) ημέρες   από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο



ανάδοχος – προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά του οχήματος και του συνοδού εξοπλισμού
του, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο προμηθευτής ευθύνεται για τα κατωτέρω:
α. Επί της μονάδος θα είναι τοποθετημένος τροχός-ρεζέρβα.
β.  Στον  ιστότοπο  του  κατασκευαστή, θα είναι  αναρτημένες  βιντεοσκοπημένες  παρουσιάσεις
συντήρησης και επισκευής των φθαρμένων και αντικατάστασης των αναλωσίμων στοιχείων της
μονάδος, δίνοντας την δυνατότητα στο τοπικό μηχανικό ή ακόμα και στο χειριστή της μονάδος να
επιληφθεί τις ανάλογες εργασίες και επισκευές με απόλυτη επιτυχία, γρήγορα και οικονομικά.
γ.  Διαστάσεις μονάδος. Οι διαστάσεις της μονάδος σε συνδυασμό με  μονοαξονικό τρέιλερ, θα
καθιστούν τη μονάδα ιδιαίτερα ευέλικτη, επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση και εργασία της
στους στενούς δρόμους του νησιού.  Δευτερευόντως  θα καταλαμβάνεται μικρότερος χώρος κατά
την αποθήκευση της. Επιθυμητές Διαστάσεις: Μ-3.99μ, Π-1.44μ, Υ-2.70μ και με αναδιπλωμένη
χοάνη ~ 2.0μ.
δ. Βάρος:  έως 1260 κιλά
στ.Βιβλίο Ασφαλείας, Χειρισμού και Συντήρησης στα Ελληνικά.
ζ. Η μονάδα θα διαθέτει Ελληνική Έγκριση Τύπου.
η. Ανταλλακτικά διαθέσιμα για τουλάχιστον 15 χρόνια.
θ.  Ο  έλεγχος  και  η  παραμετροποίηση  των  λειτουργιών  της  θα   επιτυγχάνεται  μέσω
εγκατεστημένου Η/Υ και θα εμφανίζονται επί οθόνης υγρών κρυστάλλων.
ι. Επιθυμητή η επίτευξη της μεγάλη  ς   μείωση  ς   της ηχορύπανσης.  
κ. Εγγύηση: Θα παρέχεται τριετής   τουλάχιστον   εργοστασιακή εγγύηση.

Κέα, 18/06/2020
Η μελέτη συντάχθηκε από:

Ιωάννα Αθανασοπούλου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Κέα, 18/06/2020
Η μελέτη θεωρήθηκε από:

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Δήμητρα Δεμένεγα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ




