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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΤΚ 33100  
Τηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail:info@deyadelphi.gr  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.232,00 € ΜΕ  Φ.Π.Α. 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

CPV 31120000-3  
(Γεννήτριες) 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΤΚ 33100  
Τηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και 
αφορά στην προμήθεια μιας Μονοφασικής Γεννήτριας σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, που θα χρησιμοποιηθεί από τους υπαλλήλους της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών για κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης.  

 
Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, 
ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμήθεια υλικών, 
επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή. 
 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.232,00 ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. 
Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 2022 
και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 12.03.30 με τίτλο: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗ» με πιστώσεις ύψους 1.800,00 € και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΠΑΓΙΩΝ» 
με πιστώσεις ύψους 432,00 €. 
 
Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες από την απόφαση ανάθεσης. 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΤΚ 33100  
Τηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» με 
CPV 31120000-3. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.232,00 

ευρώ (€) με  Φ.Π.Α. Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου 
Δελφών έτους 2022 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 12.03.30 με τίτλο: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ» με πιστώσεις ύψους 1.800,00 € και τον κωδικό 54.00.28 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 
ΠΑΓΙΩΝ» με πιστώσεις ύψους 432,00 €. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει 
το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Συμφωνητικό 

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Την τιμή  
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Τον τρόπο πληρωμής.  

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 
παρ.1 του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το προμηθευόμενο υλικό που 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτοιμο για 
λειτουργία. 
Χρόνος παράδοσης 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον 
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών 
(άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ  9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, μετά την 
παραλαβή των αντίστοιχων προϊόντων από την ΔΕΥΑ και την έκδοση τιμολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΤΚ 33100  
Τηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail:info@deyadelphi.gr  

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ  Ρ Α Φ Ε Σ 

 
1. Γεννήτρια Μονοφασική 
 
Κινητήρας – τουλάχιστον 14HP 
Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR 
Στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή. 
Σύστημα αντιδόνησης πολλαπλών σημείων. 
Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. 
Φιλική προς το περιβάλλον (χαμηλοί ρύποι και θόρυβος). 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Τάση/Συχνότητα : 230 V / 50Hz 
Τύπος Κινητήρα : τουλάχιστον 14HP Τετράχρονος  
Ισχύς :  14,0hp 
Κυβισμός : τουλάχιστον 400 cm3 
Μέγιστη Ισχύς  :  8KVA 
Καύσιμο : Αμόλυβδη Bενζίνη 
Με ενσωματωμένο βολτόμετρο 
Με ασφάλεια προστασίας θερμική - τύπου reset 
Σύστημα Εκκίνησης  : Με ηλεκτρική εκκίνηση - Μίζα 
Τύπος Κατασκευής    Ανοιχτό πλαίσιο 
Ενδεικτικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 80x50x52 cm 
 
Τουλάχιστον 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα 
ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, όπου απαιτείται. 
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Επίσης, θα πρέπει να 
προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 
9001 ή αντίστοιχο. Το προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα παρελκόμενα, τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.  
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Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των 
προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ 
Δήμου Δελφών. 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ταχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΤΚ 33100  
Τηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail:info@deyadelphi.gr  
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 
Μονοφασική Γεννήτρια 8KVA 
τουλάχιστον 14HP  

ΤΕΜ 1 1.800,00 1.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00 

ΦΠΑ 24%    432,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.232,00 

 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 26/04/2022 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ 
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 


