
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 «Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :            5.645,10€ 

Φ.Π.Α. 24% :                                                  1.354,82€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:                               6.999,92€  

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με στρογγυλοποίηση):    7.000,00€  

                         

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 17/2020 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τις δαπάνες προμήθειας εργαλείων 

υδραυλικών εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης  του 

Δήμου Ξηρομέρου και κυρίως για την λειτουργία του συνεργείου ύδρευσης του Δήμου 

ώστε να εξασφαλίζεται άμεσα η συντήρηση κι επισκευή του δικτύου ύδρευσης όλων των 

Τοπικών Κοινοτήτων και της Δ.Κ. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου όπως αυτές 

καθορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσία 

ύδρευσης, παρέχοντας την δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων που 

προκύπτουν καθημερινά.  

Όλα τα υλικά, όπως καταγράφηκαν μετά από εισήγηση και έλεγχο των 

υδραυλικών του Δήμου, παρουσιάζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της παρούσας 

μελέτης. Οι προδιαγραφές όλων των υλικών  πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

ποιότητας που προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι ο προμηθευτής να διαθέτει οχήματα μεταφοράς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και η σχετική 

πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2020 με Κ.Α. 25-6662.009 

για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου. 

Μελέτη: Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών 

Προϋπολογισμός:    7.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 25-6662.009 

CPV 44511000-5 



 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες) του Ν. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

β) Του Ν.3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

γ) Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α-08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»  

Η υπογραφή της σύμβασης από τον προμηθευτή, προϋποθέτει και αποτελεί 

τεκμήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων 

των υλικών, μηχανημάτων και μέσων που απαιτούνται. Οι τιμές του τιμολογίου έχουν 

αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο.  

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη 

επιβάρυνση κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.          

 
  ΑΣΤΑΚΟΣ,   13/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  13/08/2020                         
         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
 
       Γενοβέφα Κ. Κυτούγια                                                  Ραλάτου Ζαχαρούλα   

Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολ.       Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 
 
 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλυσοπρίονο 

τεμάχιο 1 
137,5 137,5 

2 
Αντλία μικρή 1'' 

τεμάχιο 1 
60 60 

3 
Αντλία μεγάλη 2'' 

τεμάχιο 1 
75 75 

4 
Γαλλικό κλειδί μεγάλο 

τεμάχιο 3 
19,5 58,5 

5 
Γαλλικό κλειδί μικρό 

τεμάχιο 3 14 42 

6 Γεννήτρια  τεμάχιο 1 
930 930 

7 
Εργαλειοθήκη βαρέως τύπου 

για εξαρτήματα τεμάχιο 2 
33,5 67 

8 
Εργαλειοθήκη βαρέως τύπου 

μεγάλη τεμάχιο 2 
48 96 

9 
Κατσαβίδι ίσιο μικρό 

τεμάχιο 3 
2,8 8,4 

10 
Κατσαβίδι ίσιο μεσαίο 

τεμάχιο 3 
3,5 10,5 

11 
Κατσαβίδι ίσιο μεγάλο 

τεμάχιο 1 5,2 5,2 

12 
Κατσαβίδι σταυρός μικρό 

τεμάχιο 3 2,8 8,4 

13 Κατσαβίδι σταυρός μεσαίο  τεμάχιο 3 
3,8 11,4 

Μελέτη: Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών  

Προϋπολογισμός:    7.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 25-6662.009 

CPV 44511000-5 



 

14 
Κατσαβίδι σταυρός μεγάλο 

τεμάχιο 3 5,6 16,8 

15 
Κομπρεσέρ σκαπτικό 

κατεδαφιστικό τεμάχιο 1 1150 1150 

16 
Κοφτάκι 

τεμάχιο 3 
5,3 15,9 

17 Μέγγενη βαρέως τύπου τεμάχιο 2 
78 156 

18 
Μηχάνημα συγκόλλησης 

ηλεκτρομούφας  τεμάχιο 1 
1950 1950 

19 
Πένσα 

τεμάχιο 3 7,8 23,4 

20 
Σιδεροπρίονο 

τεμάχιο 3 
14,5 43,5 

21 Σκεπάρνι τεμάχιο 2 
20 40 

22 
Σφυρί βαριοπούλα 5-7kg 

τεμάχιο 3 
17,5 52,5 

23 
Τροχός κοπής 700w 

τεμάχιο 1 
42 42 

24 
Τροχός κοπής 1100w 

τεμάχιο 1 
50 50 

25 
Τσιμπίδα κάθετη 3/4'' 

τεμάχιο 3 8,7 26,1 

26 Τσιμπίδα κάθετη 1'' τεμάχιο 3 
12 36 

27 Τσιμπίδα κάθετη 1 1/2'' τεμάχιο 3 
17 51 

28 
Τσιμπίδα κάθετη 2'' 

τεμάχιο 4 
25 100 

29 Τσιμπίδα κάθετη 3'' τεμάχιο 2 
32 64 

30 Τσιμπίδα πλάγια 3/4'' τεμάχιο 2 
14 28 

31 Τσιμπίδα πλάγια 1'' τεμάχιο 3 
20 60 

32 Τσιμπίδα πλάγια 1 1/2'' τεμάχιο 2 
25 50 

33 Τσιμπίδα πλάγια 2'' τεμάχιο 2 
35 70 

34 
Ψαλίδι κοπής για λάστιχα 

παροχών έως Φ50 τεμάχιο 2 
20 40 

35 
Ψαλίδι μπετόβεργας 

τεμάχιο 2 
35 70 

 
   

 

  
    Σύνολο 

5645,10 



 

      ΦΠΑ 24% 1354,82 

  
    Σύνολο προμήθειας 

6999,92 

  
Σύνολο προμήθειας(με στρογγυλοποίηση) 7.000,00 

 
   
 
  ΑΣΤΑΚΟΣ,   13/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  13/08/2020                         
         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
 
 Γενοβέφα Κ. Κυτούγια                                                  Ραλάτου Ζαχαρούλα   

Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολ.             Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 

 

  
 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ(€) 

1 
Αλυσοπρίονο 

τεμάχιο 1   

2 
Αντλία μικρή 1'' 

τεμάχιο 1   

3 
Αντλία μεγάλη 2'' 

τεμάχιο 1   

4 Γαλλικό κλειδί μεγάλο τεμάχιο 3   

5 
Γαλλικό κλειδί μικρό 

τεμάχιο 3   

6 
Γεννήτρια  

τεμάχιο 1   

7 
Εργαλειοθήκη βαρέως τύπου 

για εξαρτήματα τεμάχιο 2   

8 
Εργαλειοθήκη βαρέως τύπου 

μεγάλη τεμάχιο 2   

9 
Κατσαβίδι ίσιο μικρό 

τεμάχιο 3   

10 
Κατσαβίδι ίσιο μεσαίο 

τεμάχιο 3   

11 Κατσαβίδι ίσιο μεγάλο τεμάχιο 1   

12 
Κατσαβίδι σταυρός μικρό 

τεμάχιο 3   

13 
Κατσαβίδι σταυρός μεσαίο  

τεμάχιο 3   

14 
Κατσαβίδι σταυρός μεγάλο 

τεμάχιο 3   

15 
Κομπρεσέρ σκαπτικό 

κατεδαφιστικό τεμάχιο 1   

Μελέτη: Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών 

Προϋπολογισμός:    7.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 25-6662.009 

CPV 44511000-5 



 

16 Κοφτάκι τεμάχιο 3   

17 
Μέγγενη βαρέως τύπου 

τεμάχιο 2   

18 
Μηχάνημα συγκόλλησης 

ηλεκτρομούφας  τεμάχιο 1   

19 Πένσα τεμάχιο 3   

20 
Σιδεροπρίονο 

τεμάχιο 3   

21 Σκεπάρνι τεμάχιο 2   

22 
Σφυρί βαριοπούλα 5-7kg 

τεμάχιο 3   

23 
Τροχός κοπής 700w 

τεμάχιο 1   

24 
Τροχός κοπής 1100w 

τεμάχιο 1   

25 
Τσιμπίδα κάθετη 3/4'' 

τεμάχιο 3   

26 Τσιμπίδα κάθετη 1'' τεμάχιο 3   

27 
Τσιμπίδα κάθετη 1 1/2'' 

τεμάχιο 3   

28 
Τσιμπίδα κάθετη 2'' 

τεμάχιο 4   

29 Τσιμπίδα κάθετη 3'' τεμάχιο 2   

30 Τσιμπίδα πλάγια 3/4'' τεμάχιο 2   

31 
Τσιμπίδα πλάγια 1'' 

τεμάχιο 3   

32 Τσιμπίδα πλάγια 1 1/2'' τεμάχιο 2   

33 Τσιμπίδα πλάγια 2'' τεμάχιο 2   

34 
Ψαλίδι κοπής για λάστιχα 

παροχών έως Φ50 τεμάχιο 2   

35 
Ψαλίδι μπετόβεργας 

τεμάχιο 2   

      Σύνολο  

      ΦΠΑ 24%  

      Σύνολο προμήθειας  

 

Ο Προμηθευτής 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια εργαλείων υδραυλικών 

εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου 

και κυρίως για τη λειτουργία του συνεργείου ύδρευσης του Δήμου ώστε να 

εξασφαλίζεται άμεσα η συντήρηση κι επισκευή του δικτύου ύδρευσης συντήρηση κι 

επισκευή του δικτύου ύδρευσης όλων των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δ.Κ. Αστακού του 

Δήμου Ξηρομέρου. 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις  

1. Διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006) 

2. Διατάξεις του Ν. 3852/2010/ΦΕΚ Α΄87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

 

Άρθρο 3ο  Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική 

εταιρεία. Όλα θα φέρουν πιστοποίηση CE. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται 

και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι 

την αποθήκη υλικών  του Δήμου Ξηρομέρου. 

Μελέτη: Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών 

Προϋπολογισμός:    7.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 25-6662.009 

CPV 44511000-5 



 

Για μερικά είδη θα απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων και 

πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην 

αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές 

προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, 

BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές 

συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  Όλοι οι κατασκευαστές θα είναι 

πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. 

Όλα τα υλικά θα είναι βαρέως τύπου κατάλληλα για χρήση σε εργασίες συντήρησης 

υδραυλικών. Τα ιδιαίτερα μετρικά στοιχεία των ειδών δίνονται στον πίνακα του 

προϋπολογισμού. 

1. Αλυσοπρίονο 
Το αλυσοπρίονο πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο με προδιαγραφές 

πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Η λάμα του αλυσοπρίονου θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 50cm και βάρος μέχρι 7kg χωρίς λάμα και αλυσίδα. 

2. Αντλία μικρή 1’’ 
Η αντλία πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστη με προδιαγραφές 

πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Η ζητούμενη αντλία θα είναι επιφανείας για άντληση 

υδάτων με μανομετρικό 6-7m. 

3. Αντλία μεγάλη 2’’ 
Η αντλία πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστη με προδιαγραφές 

πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Η ζητούμενη αντλία θα είναι επιφανείας για άντληση 

υδάτων με μανομετρικό 10m. 

4. Γαλλικό κλειδί μεγάλο 
Γαλλικό κλειδί 3’’, υψηλής αντοχής, κατασκευασμένο από χρωμοβανάδιο, 

χρωμιωμένο. 

5. Γεννήτρια 
Η γεννήτρια θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστη με ισχύ 6,5-8 kVA. Θα 

πρέπει να λειτουργεί με βενζίνη ή πετρέλαιο και να είναι τροχήλατη, αερόψυκτη με 

σταθεροποιητή τάσης. 

6. Εργαλειοθήκη βαρέως τύπου για εξαρτήματα 
Η εργαλειοθήκη θα πρέπει να είναι μεταλλική ή πλαστική, αντοχής, βαρέως τύπου 

κατάλληλη για αποθήκευση και μεταφορά εξαρτημάτων. 

7. Εργαλειοθήκη βαρέως τύπου μεγάλη 
Η εργαλειοθήκη θα πρέπει να είναι μεταλλική ή πλαστική, αντοχής, βαρέως τύπου. 

8. Κομπρεσέρ σκαπτικό κατεδαφιστικό  
Το σκαπτικό κατεδαφιστικό κομπρεσέρ θα πρέπει να είναι καινούριο και 

αμεταχείριστο με κινητήρα αξιόπιστης κατασκευής και προδιαγραφές πιστοποιημένες 

κατά ISO 9001. Το κομπρεσέρ θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 1700W και 

κρουστική ενέργεια τουλάχιστον από 50J, υποδοχή καλεμιού ΗΕΧ , και βάρος 15 Kg 

έως 20 Kg. Θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα 

παρελκόμενα και βαλιτσάκι μεταφοράς 



 

9. Μηχάνημα συγκόλλησης ηλεκτρομούφας 
Το μηχάνημα συγκόλλησης ηλεκτρομούφας πρέπει να είναι καινούριο και 

αμεταχείριστο και να έχει τη δυνατότητα συγκόλλησης διατομών από 20-315mm και 

υλικών HDPE, PP, PP-RR. 

10. Τροχός κοπής 700W 
Ο τροχός κοπής θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος με κινητήρα 

αξιόπιστης κατασκευής και προδιαγραφές πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Ο 

κινητήρας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ονομαστικής ισχύος 700W. 

11. Τροχός κοπής 1100W 
Ο τροχός κοπής θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος με κινητήρα 

αξιόπιστης κατασκευής και προδιαγραφές πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Ο 

κινητήρας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ονομαστικής ισχύος 1100W. 

 

Παραλαβή  ειδών 

Οι δοκιμές των ειδών που αναφέρονται παραπάνω, θα γίνουν εν μέρη ή ολικά εφ’ όσον 

επιθυμεί αυτό ο εργοδότης με έξοδα του προμηθευτή και παρουσία των αρμόδιων 

υπαλλήλων του Γραφείου Ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου. 

Ο προμηθευτής πρέπει να αποδέχεται με την προσφορά του ότι στις τιμές περιλαμβάνεται 

η μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του Δήμου Ξηρομέρου, καθώς και να αναφέρεται 

την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να παραδώσει τα υλικά στον εργοδότη για χρήση. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει στο χώρο απόθεσης των υλικών, από αρμόδια 

επιτροπή. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στην επιτροπή όλα τα απαιτούμενα μέσα ως και κάθε 

πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και έλεγχο της προμήθειας που παραδίδει. Τα 

ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα που παρουσιάζουν ελάττωμα ή σπάσιμο θα απορριφθούν 

και πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως, από τον προμηθευτή. 

 

  ΑΣΤΑΚΟΣ,   13/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  13/08/2020                         
         Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
 
       Γενοβέφα Κ. Κυτούγια                                                  Ραλάτου Ζαχαρούλα   

Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολ.       Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών που 

είναι απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2020, 

όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της 

προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 7.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%) 

και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 

με Κ.Α. 25-6662.009. 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις: 

1.Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις του, καθώς και οι 

όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ. και κάθε σχετική διάταξη που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 

διεξαγωγής της διαδικασίας. 

2.Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-

2006) 

3.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

 

Μελέτη: Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών 

Προϋπολογισμός:    7.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 25-6662.009 

CPV 44511000-5 



 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα 

διενεργηθεί κλήρωση. 

 

Άρθρο 4ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής - Υποβολή Προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική 

Προσφορά  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών και 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους 

και τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς  «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 

Προσφορά του ………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα) 

Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 



 

για την «Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών εργασιών» 

 

 

Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:  

α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»   

β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα 

κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

ή 

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


 

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και 

συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του 

υπογράφοντος. 

     

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή 

απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των 

ειδών της κάθε ομάδας ειδών. 

 

Η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά 

είδος, όσο και του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η τιμή μονάδας της 

προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή για 

όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. 

  

Άρθρο 5ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο εντός (20) 

ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Εγγύηση συμμετοχής δύναται να απαιτηθεί αναλόγως της επιλογής της 

διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και απαιτείται η 



 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα πάντα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών -Χρόνος εγγύησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες 

τουλάχιστον από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από 12 μήνες. 

 

Άρθρο 9ο 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31.12.2020 με δυνατότητα παράτασης 

σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν. 4412/2016. 

   

Άρθρο 10ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016,. 

 

Άρθρο  11ο  

Πλημμελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία, τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 12ο 

Παράδοση και Παραλαβή Υλικών 

 Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται, ύστερα από παραγγελία του 

αρμόδιου γραφείου, τμηματικά ή ολικά κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της, χωρίς καμία πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 



 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτείται σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση και  στο Ν.4412/2016. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της παραλαβής να λαμβάνει 

δείγματα από το προς παράδοση υλικό για έλεγχο σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

 

Άρθρο 13ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και ό,τι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  

 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου 

εργαστηρίου. 

 Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 14ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) 

αφού παραληφθούν άμεσα οι αντίστοιχες ποσότητες της προμήθειας  και αφού 

προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά. 

Η πληρωμή θα γίνει µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 

παραλαβή της προμήθειας, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και αφού 

προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως  

τροποποιήθηκε με την παρ.22 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Άρθρο 15ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 



 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που θα ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 16ο 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις.  

 

2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος Ξηρομέρου και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

  ΑΣΤΑΚΟΣ,   13/08/2020                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  13/08/2020                         
          Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                  Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
 
       Γενοβέφα Κ. Κυτούγια                                                  Ραλάτου Ζαχαρούλα   

Π.Ε. Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολ.       Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 

 

 

    

 


