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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

προϋπολογισμού 11.563,00 € (με το ΦΠΑ), ο Δήμος πρόκειται να προβεί 

στην προμήθεια υλικών για να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης των 

αρδευτικών δικτύων του.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν.2286/955 και σύμφωνα με το 

άρθρο 158 παράγραφος 1.δ. και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του 

Δήμου . 

 

 
                                              
 

 
Σκύδρα  09/01/2018 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Σιδηρόπουλος Γρηγόριος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Ά ρ θ ρ ο  1ο  
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Α ρ θ ρ ο  2ο  

Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν.2286/955 και σύμφωνα με το άρθρο 

158 παράγραφος 1.δ. και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου . 

 

Α ρ θ ρ ο  3ο 

Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

 α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

 β) Η τεχνική έκθεση 

 γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων  

            δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές 

 ε) Ο Προϋπολογισμός  

 

 

 

 



Α ρ θ ρ ο  4ο  

 Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο - προμηθευτή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’) άρθρο 4. 

 

Α ρ θ ρ ο  5ο  

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης.-Σύμβαση 

 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον ο Δήμος Σκύδρας δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  

2. Ο Δήμος Σκύδρας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης.  

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Α ρ θ ρ ο  6ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016) . 

 

 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Έκπτωση του αναδόχου 

 Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης της προμήθειας η ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους 

υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος συμφωνά με τις διατάξεις του Αρθρ. 

206 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

Α ρ θ ρ ο 8ο 

 Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις  

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο κατάστημα του Δήμου Σκύδρας  

2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530


καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

καταστήματος.  

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

για τους ΟΤΑ, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση 

άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.  

5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και του 

Ν. 3463/2006.  

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 

 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Παραλαβή Υλικών 

1. Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών ορίζεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  

4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες.  

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 

οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 



προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο ανάδοχος θεωρείται ως 

εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

8. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων & σωλήνων άρδευσης) 

 

1.Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών από P.V.C. 

ή χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων των χυτοσιδήρων εξαρτημάτων και των πλαστικών 

σωλήνων γενικά που απαιτούνται. Η προμήθεια αφορά τα εις την προμέτρηση και 

προϋπολογισμό αναφερόμενα είδη και ποσότητες. 

 

2.  Σωλήνες άρδευσης 

Οι σωλήνες άρδευσης θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό PVC (μη 

πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ), διατομής Φ63-Φ280. 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 8061/8062 και θα αντέχουν 

σε πίεση λειτουργία συμφώνα με την ονομαστική που περιγράφεται από τον πίνακα 

υλικών στο τεύχος της τεχνικής έκθεσης. 

Οι σωλήνες θα φέρουν ελαστικό δακτύλιο στην κεφαλή για την υδατοστεγή σύνδεση 

των σωλήνων. 

Όλα τα ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα 

από το ίδιο υλικό με τους σωλήνες και τα άκρα θα είναι ευθεία κατάλληλα για την 

σύνδεση με την κεφαλή, ή θα φέρουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο. 

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους Γερμανικούς 

κανονισμούς DIN 8061 και 8062 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν 

για τους σωλήνες: 

α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο 

πολυβινίλιο με προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και 

σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα. 

β) Την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και την επιφάνεια των σωλήνων η 

οποία πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. 

Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή 

κοιλώματα. 



γ) Τις διαστάσεις, δηλαδή την εξωτερική διάμετρο και το πάχος των τοιχωμάτων, 

ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις 

επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά. 

δ) Την αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 600 C για διάστημα 1000 ωρών και 

με τιμή πίεσης τέτοια ώστε να προκύπτει από τον τύπο του BARLOW περιφερειακή 

τάση εφελκυσμού ίση με 100 KG/GM2. 

ε) Την αντοχή σε εσωτερική υδραυλική πίεση σε 200 C για διάστημα 100, 1000 και 

10000 πρώτων λεπτών της ώρας και με τιμή πίεσης η οποία εξαρτάται από την 

εκάστοτε ονομαστική πίεση. 

στ) Την αντοχή σε κρούση από έξω. 

ζ) Την διαστολή και συστολή σε 1500 C. 

η) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να μην δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή 

οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία. 

θ) Την σύνδεση των άκρων με σύνδεσμο στεγανό σε εσωτερική υδραυλική πίεση ίση 

με 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση και για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 10 πρώτων λεπτών της ώρας. Η σύνδεση θα γίνεται με κεφαλή η οποία 

θα φέρει ελαστικό δακτύλιο δηλαδή όπως και για τους σωλήνες. 

ι) Τη σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της 

εξωτερικής διαμέτρου και της ονομαστικής πίεσης. 

 

3. Χυτοσιδηρά Τεμάχια 

α) Κάθε είδος θα φέρει ανάγλυφο το σήμα του εργοστασίου κατασκευής, την 

ονομαστική διάμετρο και την κλάση του σύμφωνα με το EN545/2002 .  

β) Ειδικά τεμάχια, πώματα, περιλαίμια ζιμπώ, κλαπέ κ.λ.π. , θα παραδίδονται 

πλήρη με τους κοχλίες τους, τα περικόχλια και τους ελαστικούς δακτυλίους 

στεγανότητας χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



γ) Τα χυτοσιδηρά τμήματα των συνδέσμων ΖΙΜΠΏ πρέπει να ακολουθούν 

τους γερμανικούς κανονισμούς DIN 19800/1956 για πίεση λειτουργίας PN 16 

bar. 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η 

Δ/ΝΤΡΙΑ  Τ.Υ.Δ.Σ. 
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Ο 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε 

 


