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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤΔΤΡΩΣΗΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΚΗΝΖΖ

Πξνκήζεηα

: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»

Πξνυπ.

: 74.400,00 €

Πεγή

: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ/ΟΣΑ

Υξήζε

: 2021

( κε Φ.Π.Α. 24 %)

K.A. 20.7135.01

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηελ παξνχζα κειέηε, πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016,
πξνβιέπεηαη λα γίλεη ε πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θπιηφκελσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, ρσξεηηθφηεηαο
1.100 lt & 770 lt θαηάιιεισλ γηα κεραληθή εθθέλσζε θαζψο θαη ζηαζεξψλ επηδαπέδησλ
απνξξηκκαηνδεθηψλ 90 lt., γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ζε
ρξψκα πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο.
Οη

θάδνη απνξξηκκάησλ θαη νη επηδαπέδηνη απνξξηκκαηνδέθηεο

ζα παξαιεθζνχλ ζε

ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν. Δπιζημαίνεηαι φηη νη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα παξαδνζνχλ ζπλαξκνινγεκέλνη. Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο ζα
γίλεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ.
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε πξφρεηξν αλνηρηφ δηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην ηε σαμηλόηεπη ηιμή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/16. Ζ δαπάλε πνπ απαηηείηαη είλαη 60.000,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.
ή 74.400,00 € κε Φ.Π.Α. 24% θαη ζα θαιπθζεί απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ/ΟΣΑ.

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ηέθαλνο παλφο
Μερ/γνο Μερ/θφο Σ.Δ.

Καξαγηάλλεο Υξφλεο
Αγξ. Σνπ/θνο Μερ/θφο Π.Δ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤΔΤΡΩΣΗΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΚΗΝΖΖ

Πξνκήζεηα

: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»

Πξνυπ.

: 74.400,00 €

Πεγή

: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ/ΟΣΑ

Υξήζε

: 2021

( κε Φ.Π.Α. 24 %)

K.A. 20.7135.01

Β. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1.

2.

3.

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Κάδνο απνξξηκκάησλ
πιαζηηθφο ηξνρήιαηνο
1.100 lt κε πνδνκνριφ.
Κάδνο απνξξηκκάησλ
πιαζηηθφο ηξνρήιαηνο
770 lt κε πνδνκνριφ
Δπηδαπέδηνο
απνξξηκκαηνδέθηεο 90
lt

ΚΩΓΗΚΟ
CPV
44613700-7

Μ.Μ.
ηεκ

44613700-7

34928480-6

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΓΑΠΑΝΖ €

180

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ €
280,00

ηεκ

16

240,00

3.840,00

ηεκ

48

120,00

5.760,00

.ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

60.000,00
14.400,00
74.400,00

50.400,00

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ηέθαλνο παλφο
Μερ/γνο Μερ/θφο Σ.Δ.

Καξαγηάλλεο Υξφλεο
Αγξ. Σνπ/θνο Μερ/θφο Π.Δ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤΔΤΡΩΣΗΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΚΗΝΖΖ

Πξνκήζεηα

: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»

Πξνυπ.

: 74.400,00 €

Πεγή

: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ/ΟΣΑ

Υξήζε

: 2021

( κε Φ.Π.Α. 24 %)

K.A. 20.7135.01

Γ. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/Α
1.

.2.

3.

ΔΗΓΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Κάδνο απνξξηκκάησλ
πιαζηηθφο ηξνρήιαηνο
1.100lt κε πνδνκνριφ.
Κάδνο απνξξηκκάησλ
πιαζηηθφο 770 lt κε
πνδνκνριφ
Δπηδαπέδηνο
απνξξηκκαηνδέθηεο 90 lt

ΚΩΓΗΚΟ
CPV
44613700-7

Μ.Μ.

ΠΟΟΣΖΣΑ

ηεκ

180

44613700-7

ηεκ

16

34928480-6

ηεκ

48

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ €

ΓΑΠΑΝΖ €

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ, … - … - 2021
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤΔΤΡΩΣΗΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΚΗΝΖΖ

Πξνκήζεηα

: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»

Πξνυπ.

: 74.400,00 €

Πεγή

: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

Υξήζε

: 2021

( κε Φ.Π.Α. 24 %)

K.A. 20.7135.01

Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ πιαζηηθψλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1.100 ιίηξσλ θαη
770 ιίηξσλ θαηάιιεισλ γηα κεραληθή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ζηαζεξψλ επηδαπέδησλ
απνξξηκκαηνδεθηψλ 90 ιίηξσλ.

Ι. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ πλαζηικών κάδυν 1.100 και 770 λίηπυν.
1. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλνη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΝ 840 θαη λα είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά θαη εκπνξηθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη
αλαθπθιψζηκα πιηθά.
Γηα ηελ εθθέλσζή ηνπο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε ζπζηήκαηα αλαηξνπήο ηχπνπ ρηέλαο ή
βξαρίνλα. Οη θάδνη επίζεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη
ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή θαη ηελ εξγνλνκηθή ρξήζε ηνπο.
Ζ δηακφξθσζε ησλ θάδσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλνίγεη ην θάιπκκα ηνπο
θαη λα πιέλνληαη απηνκάησο απφ ηα εηδηθά νρήκαηα πιχζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή θαη ηελ
Γηεζλή αγνξά, θαζψο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ αζθαιψο απφ ην αλπςσηηθφ ηνπ πιπληεξίνπ
θάδσλ.
2. ΔΙΓΙΚΑ
Οη θάδνη πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ παξζέλν πνιπαηζπιέλην πςειήο αληνρήο κε
εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο.
Πξέπεη λα έρεη απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο,
θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο (θαη κάιηζηα απφηνκεο) θαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο.
Γελ γίλνληαη δεθηνί θάδνη απφ αλαγελλεκέλα πνιπκεξή, δεδνκέλνπ φηη έηζη ππνβαζκίδνληαη νη
κεραληθέο αληνρέο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη επηηαρχλεηαη ε ρεκηθή γήξαλζε ηνπο.
Ζ παξαγσγή ηνπ θάδνπ λα έρεη γίλεη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ έμη κελψλ.
3. ΚΤΡΙΩ ΩΜΑ (ΚΟΡΜΟ)
Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο, κε πξνο ηα άλσ
ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε εθθέλσζε ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε
νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ, απφ ηνλ αλπςσηηθφ κεραληζκφ.
Γεδνκέλνπ φηη νη θάδνη δέρνληαη ηζρπξέο θαηαπνλήζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, ηα
ραξαθηεξηζηηθά αληνρήο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξν εληζρπκέλα απφ φζα
πξνδηαγξάθνληαη ζην πξφηππν ΔΝ840 θαη ζπγθεθξηκέλα ην ειάρηζην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ
θάδνπ νθείιεη λα θαζνξηζζεί ζαθψο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη παξαπάλσ επαξθείο αληνρέο. Σν
πάρνο ηνηρψκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ζηα 8-10mm.
Δπηπξφζζεηα, ν θάδνο πξέπεη λα θέξεη εληζρπκέλα ηνηρψκαηα ζηα ζεκεία αλάξηεζεο θαη
θξνχζεο απφ ην ζχζηεκα αλαηξνπήο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ζξαχζε ηνπ κεηά απφ παξαηεηακέλε
ρξήζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζηνπο θάδνπο πξέπεη λα ππάξρεη ελίζρπζε ησλ ηνηρσκάησλ κε κεηαιιηθφ
πιέγκα ζηα επηζθαιή ζεκεία.
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Γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ην άλνηγκα θαη
ην θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θάδνπ, ην θπξίσο ζψκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη θαηά ηελ
ρχηεπζε (κνλνκπιφθ) ηελ βάζε έδξαζεο ηνπ θαπαθηνχ. Σνπιάρηζηνλ δχν εηδηθά ζρεδηαζκέλνη ηζρπξνί
κεληεζέδεο ζα ζπλδένπλ ην θαπάθη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά ζην ζψκα, απνθιεηνκέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ
νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ
θ.α. Οη κεληεζέδεο απηνί ζα είλαη πιάηνπο θαη’ ειάρηζηνλ 4cm ν θάζε έλαο, έηζη ψζηε νη δπλάκεηο
θαηαπφλεζεο λα δηακνηξάδνληαη ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο
ηνπο.
Ο θάδνο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζηεγαλφο θαη ην ρείινο ηνπ θάδνπ πξέπεη λα έρεη ηέιεηα
πξνζαξκνγή κε ην θαπάθη, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην ζηεγαλφ θιείζηκν αθφκε θαη ζηα ζεκεία ηεο
άξζξσζεο.
ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ λα ππάξρεη εηδηθή νπή γηα ηελ εθξνή
ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θάδνπ. Ζ νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη λα
έρεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα.
Οη επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάδνπ πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζηηιπλέο.
4. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΓΟΤ
Σν θαπάθη πξέπεη λα απνηειείηαη απφ δηπιφ ηνίρσκα κε εζσηεξηθφ δηάθελν αέξα. Σν δηπιφ
ηνίρσκα πξνζδίδεη ζηηβαξφηεηα θαη ζπκπαγή νκνηφκνξθε θίλεζε θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ.
Δπίζεο λα έρεη εηδηθά εληζρπκέλε θαηαζθεπή κε λεπξψζεηο γηα λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο θαη
ρηππήκαηα.
Σν θαπάθη πξέπεη λα έρεη δχν ρεηξνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο εξγνλνκηθά ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην
άλνηγκα ηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια κε απιφ ηξάβεγκα
πξνο ηα επάλσ και τωρίς να καηαβληθεί ιδιαίηερη πίεζη με ηον ποδομοτλό. Σηο ζημείο
επαθής ηης καηακόρσθης λάμας ηοσ ποδομοτλού με ηο καπάκι να σπάρτει ειδική λάμα
οδηγός ικανού μήκοσς προκειμένοσ να αποθεστθεί η διάηρηζή ηοσ καπακιού από ηην
λάμα.
Σν θαπάθη πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην θπξίσο ζψκα ζηαζεξά κε εηδηθνχο πείξνπο. ηo ζεκείν
απηήο ηεο άξζξσζεο ην θαπάθη πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλν. πλίζηαηαη εζσηεξηθά ε χπαξμε
εληζρπκέλνπ νδεγνχ θίλεζεο ηνπ πείξνπ πξνθεηκέλνπ λα αληέρεη ηελ θπγφθεληξε ξνπή ηνπ θαπαθηνχ
θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ απνθνκηδήο.
Καηά ηελ αλαηξνπή ηνπ θάδνπ γηα ηελ εθθέλσζή ηνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν, ην άλνηγκα ηνπ
θαπαθηνχ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απηφκαηα κε ην βάξνο ηνπ, ελψ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην έδαθνο
πξέπεη λα επηζηξέθεη νκνηφκνξθα ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θιεηζηφ.
5. ΣΡΟΥΟΙ
Οη θάδνη πξέπεη λα θπιίνληαη ζε 4 ηξνρνχο Φ200 κε κεηαιιηθή δάληα θαη ζπκπαγέο ειαζηηθφ
(βαξέσο ηχπνπ) ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θνξηίνπ πνπ επσκίδνληαη. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ηξνρνί
πεξηζηξέθνληαη 360 κνίξεο ζε θαηαθφξπθν άμνλα εμαζθαιίδνληαο ηελ επειημία ηνπ θάδνπ. Οη 2 απφ
ηνπο ηξνρνχο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε πνδφθξελν πξνθεηκέλνπ ν θάδνο λα αθηλεηνπνηείηαη
εχθνια θαη ζηα ζεκεία ζπλαξκνγήο ησλ ηξνρψλ κε ην ζψκα ηνπ θάδνπ ζπλίζηαηαη ε χπαξμε
ελδηακέζσο (εζσηεξηθά) κηαο κεηαιιηθήο πιάθαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ θάδνπ ζηα θνξηία θξνχζεο.
6. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΓΟΤ :
α. Οη θάδνη ζα θέξνπλ αλαθιαζηηθέο ισξίδεο ή θαη ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. έηζη ψζηε λα
είλαη νξαηνί θαη ηε λχρηα, γηα ηελ απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
β. Οη θάδνη απαξαηηήησο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο
δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001, πηζηνπνηεηηθφ Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001, απνδεηθηηθφ
ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΔΝ 840.
γ. ηνπο θάδνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξφζνςε ηνπ θπξίσο ζψκαηνο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
επαλάγλσζηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
- Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΔΤΡΩΣΗΝΖ

- Έηνο θαηαζθεπήο : 20…..
- Αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο
- Νφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο
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7. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΓΟΤ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
Δάλ δεηεζεί, λα πξνζθνκηζζεί δείγκα θάδνπ απνξξηκκάησλ γηα δνθηκή ζηα απνξξηκκαηνθφξα
ηνπ Γήκνπ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε αληνρή θαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ θάδσλ κε ηνπο κεραληζκνχο
αλάξηεζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σν δείγκα ζα πξέπεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο-απνδεηθηηθφ ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε
απφθιηζεο ηνπ δείγκαηνο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.
ην δείγκα δελ ππάξρεη ε ππνρξέσζε ηεο επηγξαθήο ηνπ ινγφηππνπ ηνπ Γήκνπ.

II.Τεχνικές Προδιαγραφές επιδαπέδιοι απορριμματοδέκτες
λίτρων

90

Οη απνξξηκκαηνδέθηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ «παξζέλν», πνιπαηζπιέλην άξηζηεο
πνηφηεηαο, πνπ ζα έρεη εκπινπηηζζεί κε εηδηθά πξφζζεηα, πνπ πξνθπιάζζνπλ απνηειεζκαηηθά
απφ ηηο απφηνκεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (κεγάιν ςχρνο ή δέζηε), επίδξαζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο.
Ο πιαζηηθφο απνξξηκκαηνδέθηεο ζα είλαη εμάγσλνο ,πξφζθαηεο
θαηαζθεπήο θαη ζα έρεη
ρσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα πεξίπνπ 90 lit. Οη αθξαίεο δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη
400 σ 760 mm κε απφθιηζε ± 5%, θαη πάρνο ηνηρψκαηνο πεξίπνπ 8 mm.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θαη ε εληειψο ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, ζα εγγπψληαη ηελ θαζαξηφηεηα
θαη πγηεηλή ρξήζε ηνπ θάδνπ. ηνλ ππζκέλα λα δηαζέηεη νπή θαζαξηζκνχ.
Σν θαπάθη ηνπ θάδνπ λα είλαη αλνηγφκελν κε ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
ζηαζεξφηεηά ηνπ θαη γηα ηελ ξίςε κηθξναπνξξηκκάησλ ζα δηαζέηεη θαηαθφξπθν ππεξπςσκέλν
άλνηγκα κεηαβιεηνχ πιάηνπο, πεξίπνπ 20-13 cm θαη χςνπο πεξίπνπ 11 cm.
Ο θάδνο λα δηαζέηεη ηζρπξή βάζε ζηήξημεο κε κεηαιιηθφ ηθξίσκα γηα πάθησζε ζην έδαθνο κε
παξεκβχζκαηα.
Ο θάδνο λα δέρεηαη ζάθνπο απνξξηκκάησλ δηάζηαζεο 65x90 cm πεξίπνπ.
Ζ επηινγή ηνπ ρξψκαηνο ηνπ απνξξηκκαηνδέθηε ζα γίλεηαη θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο ππεξεζίαο.
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Δπί πνηλήο απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ Σερληθή πξνζθνξά:
α. Γέζκεπζε ηνπ πξνκεζεπηή κε Τπεχζπλε Γήισζε γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζην θνξέα θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ service γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt θαη
770 lt)
β. Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt θαη 770 lt)
γ. Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζκ. 14/2021 κειέηεο θαη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ ζα
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. (αθνξά ζε
φια ηα είδε ηεο κειέηεο)
δ. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ ζα
είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt
θαη 770 lt)
ε. Απνδεηθηηθά ειέγρνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΔΝ 840 (αθνξά ζηνπο
θάδνπο 1100 lt θαη 770 lt)
ζη. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιινπ ηζνδχλακνπ & Πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ISO 14001 ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (αθνξά ζε φια ηα είδε
ηεο κειέηεο)
δ. Πξνζπέθηνπο – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt θαη 770 lt)
ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ
Διιεληθή.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη ζε γιψζζα εθηφο ηεο Διιεληθήο ηφηε ζα ζπλνδεχνληαη
ππνρξεσηηθά θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή.
ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ.
Ζ παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο κειέηεο ζα γίλεη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν.
Δπιζημαίνεηαι φηη νη θάδνη απνξξηκκάησλ 1.100lt θαη 770lt ππνρξεσηηθά ζα παξαδνζνχλ
ζπλαξκνινγεκέλνη θαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
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ΑΠΟΚΛΙΔΙ
(Για όλα ηα είδη ηηρ μελέηηρ)
Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζεσξνχληαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ
πξνηίκεζε ή επηζπκία ή αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά. Όπνπ ζηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο νξίδεηαη ε
ηηκή ελφο ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, επηηξέπεηαη απφθιηζε ±5%. Όπνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα
θάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο θαη’ ειάρηζην, ηφηε επηηξέπεηαη απφθιηζε -5% επί ηεο
δεηνχκελεο πξνδηαγξαθήο. Σέινο, φπνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα θάιπςε κηαο πξνδηαγξαθήο θαηά
κέγηζην, ηφηε επηηξέπεηαη απφθιηζε +5% επί ηεο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθήο. Δάλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, απνθιίλνπλ απφ ηα σο άλσ φξηα ή δελ θαιχπηνπλ ηα
απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηφηε ζα απνθιείεηαη ν ζπκκεηέρσλ απφ ην δηαγσληζκφ.

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ηέθαλνο παλφο
Μερ/γνο Μερ/θφο Σ.Δ.

Καξαγηάλλεο Υξφλεο
Αγξ. Σνπ/θνο Μερ/θφο Π.Δ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤΔΤΡΩΣΗΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΚΗΝΖΖ

Πξνκήζεηα

: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ»

Πξνυπ.

: 74.400,00 €

Πεγή

: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ

Υξήζε

: 2021

( κε Φ.Π.Α. 24 %)

K.A. 20.7135.01

Δ. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άπθπο 1ο Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θπιηφκελσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ,
ρσξεηηθφηεηαο 1.100 lt & 770 lt θαηάιιεισλ γηα κεραληθή εθθέλσζε θαζψο θαη ζηαζεξψλ
επηδαπέδησλ απνξξηκκαηνδεθηψλ 90 lt., γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο.
Άπθπο 2ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ









Ο Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Ο Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Ο Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Ο N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Ο Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Ο Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Ο Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,



Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»



Ο Ν. 4013/2011 (Α΄204) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…..».
Ο Ν. 2859/2000 (Α’ 248) « Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
Σν Π.Γ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία».
Σν Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”.
Ζ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».
Σνπ Ν. 4700/2020 «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην
Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
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Σνπ Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο
ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη
ηελ πγεία



Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

Άπθπο 3ο: Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ
α.
β.
γ.

Σν ΣΔΤΓ
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο κειέηεο

Άπθπο 4ο Ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ - πιζηοποιηηικά
Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ηεο παξνχζαο κειέηεο θα ικανοποιούν ηα σαπακηηπιζηικά πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Δπί ποινήρ αποκλειζμού θα ππέπει να πποζκομιζθούν με ηην Σεσνική πποζθοπά:
α. Γέζκεπζε ηνπ πξνκεζεπηή κε Τπεχζπλε Γήισζε γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζην θνξέα θαη
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ service γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt θαη
770 lt)
β. Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt θαη 770 lt)
γ. Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξηζκ. 14/2021 κειέηεο θαη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ ζα
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) ημεπολογιακέρ ημέπερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. (αθνξά ζε
φια ηα είδε ηεο κειέηεο)
δ. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ ζα
είλαη κηθξφηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt
θαη 770 lt)
ε. Απνδεηθηηθά ειέγρνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία ΔΝ 840 (αθνξά ζηνπο
θάδνπο 1100 lt θαη 770 lt)
ζη. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 ή άιινπ ηζνδχλακνπ & Πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο ISO 14001 ή άιινπ ηζνδχλακνπ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (αθνξά ζε φια ηα είδε
ηεο κειέηεο)
δ. Πξνζπέθηνπο – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (αθνξά ζηνπο θάδνπο 1100 lt θαη 770 lt)
ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ
Διιεληθή.

Στην περίπτωςη που τα πιςτοποιητικά είναι ςε γλώςςα εκτόσ τησ Ελληνικήσ τότε θα
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και από επίςημη μετάφραςη ςτην Ελληνική.
ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ:
Δάλ δεηεζεί, λα πξνζθνκηζζεί δείγκα γηα δνθηκή ζηα απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ ψζηε λα
δηαπηζησζεί ε αληνρή θαη ε ζπκβαηφηεηα ησλ θάδσλ κε ηνπο κεραληζκνχο αλάξηεζεο ησλ
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σν δείγκα ζα πξέπεη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ζηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο – απνδεηθηηθά ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε
απφθιηζεο ηνπ δείγκαηνο ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα απνθιεηζκνχ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.
ην δείγκα δελ ππάξρεη ε ππνρξέσζε ηεο επηγξαθήο ηνπ ινγφηππνπ ηνπ Γήκνπ.
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ΑΠΟΚΛΙΔΙ
(Για όλα ηα είδη ηηρ μελέηηρ)
Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζεσξνχληαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ
πξνηίκεζε ή επηζπκία ή αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά. Όπνπ ζηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο νξίδεηαη ε
ηηκή ελφο ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, επηηξέπεηαη απφθιηζε ±5%. Όπνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα
θάιπςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο θαη’ ειάρηζην, ηφηε επηηξέπεηαη απφθιηζε -5% επί ηεο
δεηνχκελεο πξνδηαγξαθήο. Σέινο, φπνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα θάιπςε κηαο πξνδηαγξαθήο θαηά
κέγηζην, ηφηε επηηξέπεηαη απφθιηζε +5% επί ηεο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθήο. Δάλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, απνθιίλνπλ απφ ηα σο άλσ φξηα ή δελ θαιχπηνπλ ηα
απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηφηε ζα απνθιείεηαη ν ζπκκεηέρσλ απφ ην δηαγσληζκφ.
Άπθπο 5ο Δγγςήζειρ
Α) Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δεν απαιηείηαι ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εγγχεζε
ζπκκεηνρήο.
Β) Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απαιηείηαι η παποσή εγγύηζηρ καλήρ εκηέλεζηρ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 6ο Σπόπορ πληπυμήρ - απαιηούμενα δικαιολογηηικά για πληπυμή ηος αναδόσος
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2017.
Άπθπο 7ο Ολοκλήπυζη εκηέλεζηρ ζύμβαζηρ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ ζπκβαηηθνχ είδνπο, ε πνζφηεηα
πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην
αξκφδην φξγαλν.
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα ζπκβαηηθά είδε.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή
εθπηψζεηο θαη
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.
Άπθπο 8ο Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος
1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ:
α) εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
β) εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεχαζε ή
ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα
κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016,
2. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ
ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην είδνο δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε
επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
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Άπθπο 9ο Ανυηέπα βία
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.
Άπθπο 10ο Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ εθαξκνγή
ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ
φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε
ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή
ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 205 ηνπ Ν.4412/2016
Άπθπο 11ο Υπόνορ και ηόπορ παπάδοζηρ ηυν ππομηθεςομένυν ειδών
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ ηπιάνηα (30) ημεπών απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα παξαδψζεη φια ηα είδε ηεο κειέηεο ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ
ην Γήκν. Δπιζημαίνεηαι φηη νη θάδνη απνξξηκκάησλ 1.100lt θαη 770lt ππνρξεσηηθά ζα
παξαδνζνχλ ζπλαξκνινγεκέλνη θαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο
ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016,
β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα 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 επιφγνπ 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 Ν4412/2016.
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 ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα ζπκβαηηθά είδε, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Άπθπο 12ο Κςπώζειρ για εκππόθεζμη παπάδοζη ππομήθειαρ
Αλ ην ζπκβαηηθφ είδνο θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206
ηνπ Ν.4412/2016, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ
παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 13ο Παπαλαβή
1. Ζ παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
221 ηνπ Ν.4412/2016.
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2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο
έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζα
γίλεη κε καθξνζθνπηθή εμέηαζε. Μεηά ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ή απφξξηςεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί:
α) λα παξαιάβεη ην ζπκβαηηθφ είδνο,
β) λα παξαιάβεη ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο,
γ) λα απνξξίςεη ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο.
3. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο κε 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 είδνο ηεο πξνκήζεηαο 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, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηνπ
είδνπο ηεο πξνκήζεηαο, κε 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 είδνπο ηεο πξνκήζεηαο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην είδνο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα απνξξηθζεί.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016.

Άπθπο 14ο Υπόνορ παπαλαβήρ
Ζ παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/2016.
Άπθπο 15ο Απόππιτη ζςμβαηικών ειδών – Ανηικαηάζηαζη
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί
λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε 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 εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016.

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ξπιφθαζηξν, 31-3-2021

ηέθαλνο παλφο
Μερ/γνο Μερ/θφο Σ.Δ.

Καξαγηάλλεο Υξφλεο
Αγξ. Σνπ/θνο Μερ/θφο Π.Δ.
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