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Σερληθή Μειέηε γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟΤ ΛΔΗΟΣΔΜΑΥΗΣΖ 

ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ» 

     

                                                                                 

ην πιαίζην ηεο Πξάμεο 

 

«ΥΧΡΗΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΧΝ 

ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ», MIS 5041655 

 

 

         

        Αξ. Μει. :     1 /2019 (ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ) 

        Αξηζκ. Πξση.: 3342/26-03-2021 

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ :      76.260,00   € ΜΔ ΦΠΑ24% 

        CPV   : 34223300-9 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Η παξνχζα κειέηε απνηειεί επηθαηξνπνηεζε ηεο κε αξηζκ. 1/19 νκψλπκεο κειέηεο θαη ζπληάζζεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε  πξάμε κε ηίηιν «ΥΧΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΙΑΛΔΓΜΔΝΧΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΧΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ» θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

«Προμήθεια ρυμουλκούμενου λειοτεμαχιστή βιοαποβλήτων».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ζηα πιαίζηα ηεο κε αξηζκ. πξση. 4386/20-10-2020 απφθαζεο έληαμεο  ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο ηεο 

παξαπάλσ πξάμεο κε θσδηθφ πξάμεο/ MIS(ΟΠ) 5041655 θαη θσδηθφ  ελάξηζκν 2020Δ27510095 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020". 

Η σο άλσ πξάμε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζην 

Γήκν Πελεηνχ , κε ηελ αλάπηπμε ζπιινγήο ησλ βηναπνβιήησλ ηα νπνία καδί κε ηα θιαδέκαηα ζα ζπιιέγνληαη, ζα 

νδεγνχληαη ζε πξψηε θάζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο  θηλεηήο  Μνλάδαο Μεραληθήο Γηαινγήο - θνκπνζηνπνίεζεο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Σξηαληαθπιιηάο θαη αξγφηεξα ζην Δξγνζηάζην Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ, Μνλάδα Παξαγσγήο 

Δλέξγεηαο ζηελ Σξηαληαθπιιηά γηα ηελ παξαγσγή θνκπφζη πςειήο πνηφηεηαο. 

Η Πξάμε ζα πινπνηεζεί κέζα απφ πέληε  (5) ππνέξγα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην Τπνέξγν 1: «Πξνκήζεηα 

ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή βηναπνβιήησλ».    

Με ηελ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή  γηα ηε 

ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ θήπνπ ή πξαζίλσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο εθηξνπήο ησλ πξάζηλσλ 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην  Σνπηθφ ρέδην Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Γήκνπ Πελεηνχ  .  

 H πξνηεηλφκελε πξάμε είλαη αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ ή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ (βάζεη Οδεγίαο 2008/98/ΔΚ) 

Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ θαζψο θαη ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 

H έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ δίλεηαη ζηελ κεγαιχηεξε δπλαηή εθηξνπή πιηθψλ απφ ηελ ηαθή, κε ζηφρν ην 

2020 λα πξνζεγγηζζεί ε εθηξνπή 40% απφ ηελ ηαθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ 

Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ). Απηνί νη ζηφρνη πξνγξακκαηίδεηαη λα επηηεπρζνχλ κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε 

νξγαληθψλ πιηθψλ θαη ηελ επηδίσμε αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ εδαθνβειηησηηθνχ ζε ρξήζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ : 

• Σν άξζξν 84 ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/A') «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή 

βηναπνβιήησλ» 

Αξ.Μει.: 1/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 76.260,00 € 

Με Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 
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• Ο Ν. 2690/99 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

• Ο Ν. 3021/2002 (Φ.Δ.Κ. 143/A') «Πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε δηαδηθαζία δηαζηαχξσζεο 

ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 απηνχ». 

• Ο Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/A') «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 

279/A') «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ"». 

• Ο Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α') «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

• Ο Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α') «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 

Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

• Ο Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

• Ο Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α') «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. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α') «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

• Ο Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173/Α') «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ.  

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

• ΣΟ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) -Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

• Ο Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α') «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 

• Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α') 

• Ο Ν.4250/2014 ( ΦΔΚ 74/Α'/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.» 

• Ο Ν.4254/2014(Φ.Δ.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

• Ο Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/19-3-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο » 

(Άξζξν 37 - Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ ) 

• Ο Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/16-12-2015) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο 

θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ » (Άξζξν 5) 

• Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ>) 

Θα δηεμαρζεί ειεθηξνληθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο θάησ ησλ νξίσλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά  βάζεη  ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

παξνχζα κειέηε θξηηεξίσλ, φπσο απηά αλαιχνληαη ζην θεθάιαην «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ» ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Η ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ       76.260,00   € , κε Φ.Π.Α. 24%, θαη ζα 

βαξχλεη ηνλ ΚΑ      20.7132.004                    ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

Ο ςνηάξαρ  

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 
Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η  Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ. 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 
 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

α/α Πεξηγξαθή Δίδνπο Μ.Μ. Πνζ. ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ  

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΗ  

(ζε επξψ) 

1 Πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ 

ιεηνηεκαρηζηή βηναπνβιήησλ 

ΣΔΜ 1 61.500,00 61.500,00  

 

 

  ΦΠΑ 24% 14.760,00 

   Γεληθφ χλνιν 76.260,00 

  

 
 
 
                           
 
 
 
 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ 

ιεηνηεκαρηζηή βηναπνβιήησλ» 

Αξ.Μει.: 1/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 
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ΜΔ Φ.ΠΑ. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 

 

 

 

                        ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξηθιήο Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

  
 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΓΔΝΗΚΑ 

Η  πξνζθεξφκελε  κνλάδα  πξέπεη  λα  είλαη  θαηλνχξγηα,  πξφζθαηεο  θαηαζθεπήο (2021), 

ακεηαρείξηζηε,  θαηαζθεπαζκέλε  απφ  αμηφπηζην  νίθν  θαη  λα  πιεξνί  φινπο  ηνπο θαλφλεο  

ιεηηνπξγίαο  θαη  αζθαιείαο  πνπ  ππαγνξεχνληαη  απφ  ηελ  Δ.Δ, λα  θέξεη  ηα αληίζηνηρα  

πηζηνπνηεηηθά  (CE  θηι)  θαη  λα είλαη  εθνδηαζκέλε  κε  Διιεληθή  Έγθξηζε Σύπνπ  γηα  ηε  

λόκηκε  ξπκνύιθεζή  ηεο  ζηελ  Διιεληθή  επηθξάηεηα.  Η  έγθξηζε ηχπνπ  λα  ζπλνδεχεη  ην  

θάθειν  Σερληθψλ  ηνηρείσλ  ηνπ  Γηαγσληζκνχ, επί  πνηλή απνθιεηζκνχ.   Η   πξνζθεξφκελε   

θιαδνζξπκκαηηζηηθή   κνλάδα   λα   κπνξεί   λα δηαρεηξίδεηαη  θιαξηά/  θνξκνχο  δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ  200 ρηιηνζηώλ  θαη  λα  παξάγεη  ηνπιάρηζηνλ 20  θπβηθά  κέηξα ζξύκκαηνο  αλά  

ώξα  εξγαζίαο  (πεξίπνπ  7  ηφλνπο),  ζε  ζπλζήθεο  ζπλερνχο  ηξνθνδνζίαο απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ 

θαη ηεξψληαο ηε ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο.  

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο θπθινθνξίαο ηεο κνλάδνο: 

Μήθνο:4 κέηξα, Πιάηνο:1.60 

κέηξα Ύςνο: 2.80 κέηξα. 

Βάξνο<1500 θηιά (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηπαληηθψλ ηνπ θηλεηήξα, ηνπ θαπζίκνπ, ησλ πδξαπιηθψλ 

ιαδηψλ θαη ηνπ ςπθηηθνχ πγξνχ) 

Δπηπιένλ ν πξνζθεξφκελνο θιαδνζξπκκαηηζηήο ζα δηαζέηεη: 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή 

βηναπνβιήησλ» 

Αξ.Μει.: 1/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 76.260,00 € 

ΜΔ Φ.ΠΑ. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-

2020 » 
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- Πίλαθα  νξγάλσλ  ιεηηνπξγίαο  κε  ελζσκαησκέλε  νζφλε  πγξψλ  θξπζηάιισλ θαζψο  θαη  

δηαθφπηεο  έλαξμεο,  παχζεο  θαη  νπηζζνδξφκεζεο  ηνπ  ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο. Οη δηαθφπηεο 

ρεηξηζκνχ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ζηηο δπν πιεπξέο ηεο ρνάλεο ηξνθνδνζίαο. 

- Σνπξκπίλα  δπλακνδνηνχκελε  απεπζείαο  απφ  ηνλ  θηλεηήξα  κέζσ ηκάληα,   ε νπνία ζα παξέρεη   

ηζρπξό   ξεύκα   ζεξκνύ   αέξα   ζηνλ   ζάιακν ζξπκκαηηζκνύ, κε    ζθνπφ    ηνλ    πεξηνξηζκφ    

ηεο    πγξαζίαο ηφζν    ζην    ζάιακν ζξπκκαηηζκνχ φζν θαη ζηε ρνάλε εθθέλσζεο.   

       Με ηελ ‘μήξαλζε’ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο  κνλάδνο,  ηα  παξαγφκελα  ζξχκκαηα  δελ  θνιινχλ  

ζηα  ηνηρψκαηα θαη δελ κπινθάξνπλ ην ζχζηεκα.  

       Η ηδηφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ ζξπκκαηίδνληαη θιαδηά κε θαξπνχο πρ λεξαληδηέο. 

Δπηπιένλ, ηα ζξχκκαηα ζα εθηνμεχνληαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο (επηζπκεηφ>10 κέηξσλ), 

αμηνπνηψληαο πξφζζεηεο εθαξκνγέο, πρ άκεζε εθαξκνγή εδαθνθάιπςεο κε ζξχκκα μχινπ ζε 

νπσξψλεο . 

  

- Έμη (6) θπθιηθέο ιεπίδεο (φρη επζείεο) δηακέηξνπ 100 mm ε θαζεκία, γηα ηελ απνκείσζε ηεο 

ερνξξχπαλζεο θαηά 1,5 dB(A), ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δνλήζεσλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζεο. 

- Μπάξα   αζθαιείαο   ηχπνπ   αλεζηξακκέλνπ   «Π»,   πεξηκεηξηθά   ηεο   ρνάλεο ηξνθνδνζίαο 

πξνθεηκέλνπ ην ηξνθνδνηηθό ζύζηεκα ηεο κνλάδνο λα αθηλεηνπνηείηαη απηόκαηα θαη 

αθαξηαία ζε πεξίπησζε εκπινθήο κειώλ ηνπ ζώκαηνο ή ηνπ ξνπρηζκνύ ηνπ ρεηξηζηή κε ην 

ηξνθνδνηνύκελν πιηθό,παξαζύξνληαο ηνλ πξνο ην ζάιακν ζξπκκαηηζκνύ. 

- Φψηα   θπθινθνξίαο   κε   ιακπηήξεο   LED,   γηα   κεγαιχηεξε   θσηεηλφηεηα   θαη δηάξθεηα  

δσήο  πξνζηαηεπκέλα  από  δηθηπσηό  πιέγκα  ψζηε  λα  πεξηνξίδεηαη  ν θίλδπλνο ζξαχζεο ησλ 

θξπζηάιισλ ηνπο. 

- Σν  ηξέηιεξ  ζα  πεξηιακβάλεη  θηεξά  θαη  ιαζπσηήξεο  γηα  ηελ  απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ 

ηξνρψλ, πεξηνξίδνληαο ηελ φριεζε ησλ νρεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ηνλ ζπξκφ   

(θιαδνζξπκκαηηζηηθή   κνλάδα   +   ξπκνπιθψλ   φρεκα)   θαη   ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

πιπζηκάησλ. 

- Γπλαηφηεηα ξύζκηζεο δηαζηάζεσλ ζξύκκαηνο ελζσκαησκέλν ζηε κνλάδα, θαηά ηελ επηινγή 

ηνπ ρεηξηζηή αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηειηθήο ρξήζεο ηνπ. 

 

ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

Όια   ηα   θχξηα   κεηαιιηθά   ηκήκαηα   ηνπ   ζξπκκαηηζηή,   ζα   έρνπλ   ππνζηεί   εηδηθή επεμεξγαζία 

βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2015 γηα ηελ βαθή ηεο κνλάδαο. Γειαδή, φια ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα 
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ηεο κνλάδαο ζα  έρνπλ πιήξσο θαζαξηζζεί κε  ακκνβνιή, ζα πξνζηαηεχνληαη  κε εηδηθή  αληηζθσξηθή  

βαθή,  ζα είλαη βακκέλα κε ερνκνλσηηθφ ρξψκα θαη ςεκέλα  ζε ζεξκνθξαζία   200νC.    

Αληίγξαθν ηνπ ηζρύνληνο  ISO 9001:2015 γηα ηηο δηαδηθαζίεο βαθήο, λα ζπλνδεύεη ην θάθειν 

ηερληθώλ ζηνηρείσλ.  

Η   κνλάδα   ζα   είλαη   εθνδηαζκέλε   κε πεηξειαηνθηλεηήξα θαη ζα εδξάδεηαη επί ππεξβαξέσο ηχπνπ 

ηξέηιεξ, ηθαλφ λα θηλεζεί κε 80 ρηι./ψξα.  

 

  ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Η  κνλάδα  ζα  είλαη  εθνδηαζκέλε  κε  πδξφςπθην  πεηξειαηνθηλεηήξα θαηαζθεπαζκέλν απφ 

αμηφπηζην θαηαζθεπαζηή κε εθπξνζψπεζε ζηελ Διιάδα, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 45 ίππσλ (ΗΡ), 

θαηεγνξίαο 5 (STAGE V),   εθνδηαζκέλν κε θίιηξν-θαηαιύηε D.P.F., επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Σν 

δνρείν θαπζίκνπ ζα έρεη ρσξεηηθφηεηα >30 ιίηξσλ, αξθεηφ γηα ηελ εκεξήζηα εξγαζία 

θιαδνζξπκκαηηζκνχ.    

     Ο θηλεηήξαο ζα πεξηβάιιεηαη απφ κεηαιιηθφ, ερνκνλσκέλν θάιπκκα, ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεη ηνλ 

θηλεηήξα απφ ηηο ζθφλεο, ηα  λεξά  ηεο  βξνρήο  θ.η.ι..  Δπηπξνζζέησο,  ην  κεηαιιηθφ  θάιπκκα  ζα  

παξέρεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηεο κνλάδνο.  

  ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ   

ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Ο  θιαδνζξπκκαηηζηήο  ζα  δηαζέηεη  ρνάλε  ηξνθνδνζίαο  πιάηνπο  >1.200  ρηιηνζηώλ θαη ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζξπκκαηηζκνχ ζπκπαγψλ θνξκψλ ή/θαη θιαδηψλ δέλδξσλ δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο ησλ 

200 ρηιηνζηώλ. Η ηξνθνδνζία ηνπ πξνο ζξπκκαηηζκφ πιηθνχ ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δύν 

πδξαπιηθψλ νξηδνληίσλ θπιίλδξσλ ηξνθνδνζίαο, πνπ ζα δπλακνδνηνχληαη απφ δχν αλεμάξηεηα 

πδξαπιηθά κνηέξ. 

Δμσηεξηθά, θαη ζηηο δύν πιεπξέο   ηεο   ρνάλεο   ηξνθνδνζίαο,   ζα   βξίζθνληαη   εγθαηεζηεκέλνη   

δηαθόπηεο ρεηξηζκνύ θαη αζθαιείαο ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο κνλάδαο, κε ζθνπφ ηελ αθαξηαία δηαθνπή 

ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο,  εθφζνλ  παξαζηεί  αλάγθε  κε ζθνπφ ηελ  απνθπγή  αηπρήκαηνο.     Δπηπιένλ, 

ζα θέξεη ζην επάλσ κέξνο ηεο  ρνάλεο  ηνπιάρηζηνλ κία  «Μαληηάξα» αζθαιείαο γηα ηελ αθαξηαία 

δηαθνπή  ηεο  ηξνθνδνζίαο  (πξφιεςε  αηπρήκαηνο).   

Πέξαλ απηψλ,  γηα  ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο  ησλ  ρεηξηζηψλ  ζα  ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε 

Κόθθηλε Μπάξα Αζθαιείαο ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ «Π»,  πεξηκεηξηθά ηεο  ηξνθνδνηηθήο  

ρνάλεο,  γηα  ηελ  απνθπγή  αηπρήκαηνο,  κέζσ    απηόκαηεο δηαδηθαζίαο,  δειαδή  ρσξίο  ηελ  

παξέκβαζε  ηνπ  ρεηξηζηή.   
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Έηζη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κέινο ηνπ ζώκαηνο ή ηα ξνύρα ηνπ ρεηξηζηή εκπιαθνύλ κε 

ην ηξνθνδνηνύκελν πιηθό (θιαδηά) ζπκπαξαζύξνληαο ηνλ πξνο ηνλ ζάιακν ζξπκκαηηζκνύ, ε 

ηξνθνδνζία ζα δηαθόπηεηαη απηόκαηα θαη αθαξηαία.  

Οη ππφινηπνη δηαθφπηεο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ρνάλεο,   ζθνπφ ζα   έρνπλ   ηελ   αληηζηξνθή   

ηεο ηξνθνδνζίαο,   γηα   ην «μεκπνχθσκα»  ηεο  κνλάδαο,  θαζψο  θαη  ηηο  ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο  

ηξνθνδνζίαο  απηήο.   

Ζ ηαρύηεηα-ξπζκόο   ηξνθνδνζίαο   ζα   ξπζκίδεηαη   είηε   απηόκαηα,   αλάινγα   κε   ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ ηξνθνδνηνύκελνπ πιηθνύ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ- 

πδξαπιηθνύ    ζπζηήκαηνο    αληί-κπινθαξίζκαηνο,    είηε    θαη    ρεηξνθίλεηα    κέζσ 

πεξηζηξεθόκελνπ θνπκπηνύ.  

Σν ειεθηξνληθφ-πδξαπιηθφ ζχζηεκα, ζα θαηαγξάθεη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ζα επηηαρχλεη, 

ζηακαηά ή/θαη αληηζηξέθεη ηελ ηξνθνδνζία απηόκαηα,   ρσξίο   ηελ   παξέκβαζε   ηνπ   ρεηξηζηή,   

ψζηε   λα   κεγηζηνπνηεζεί   ε παξαγσγηθφηεηα   ηεο   κνλάδαο,   ειαρηζηνπνηψληαο   ηα   

«κπνπθψκαηα»,   ελψ   ζα επαλέξρεηαη  απηφκαηα  ζηελ  θαλνληθή  ιεηηνπξγία  κφιηο  μεπεξαζηεί  ην  

πξφβιεκα.  

Όιεο  νη  ιεηηνπξγίεο  ζα  πξνγξακκαηίδνληαη/απεηθνλίδνληαη  κέζσ  ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 

ηεο κνλάδαο θαη νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην βαζηθφ ζεκείν ρεηξηζκνχ 

ηεο κνλάδνο, ελψ εγθαηεζηεκέλν σξφκεηξν ζα αμηνπνηείηαη γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο.  

ΤΣΖΜΑ ΣΔΜΑΥΗΜΟΤ 

To  ζχζηεκα  ηεκαρηζκνχ  ζα  απνηειείηαη  απφ  βαξχ (ηνπιάρηζηνλ 120 θηιά), ηαρέσο  

πεξηζηξεθφκελν  δίζθν,  επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκόδνπλ έμη (6) θπθιηθέο ιεπίδεο  δηακέηξνπ  100  

ρηιηνζηά  ε  θαζεκία.   

Με  ηηο  θπθιηθέο  ιεπίδεο  επηηπγράλεηαη, αθελφο ε απξφζθνπηε θνπή/ζξπκκαηηζκφο θάζε είδνπο 

μύινπ (ζθιεξφ, καιαθφ, μεξφ, ρισξφ,  ηλψδεο  ή  θνιιψδεο),  κε  ηελ  ειάρηζηε  δαπάλε  ελέξγεηαο 

αιιά θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε  ηεο  ερνξξχπαλζεο.     

Αθεηέξνπ, ζα απνηξέπεηαη ε  θαηαζηξνθή  ηεο ιεπίδαο κεηά  απφ  ηε ζξαχζε  ηνπ  αμηνπνηνχκελνπ 

ηκήκαηνο ηεο αθκήο, ιφγσ αθνχζηαο εηζαγσγήο μέλσλ ζηνηρείσλ ζην ζάιακν ζξπκκαηηζκνχ, φπσο 

πέηξεο, κέηαιια θηι ( φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο επζείεο ιεπίδεο), δηόηη κε ηελ πεξηζηξνθή ηεο 

θπθιηθήο ιεπίδαο θαηά 120 ν  απνθαιύπηεηαη λέν ηκήκα ιεπίδαο κε θαηλνύξγηα αθκή, πξνο 

άκεζε ρξήζε. 

Ο ζξπκκαηηζκφο ζα δηεπθνιχλεηαη απφ εηδηθή κπάξα (ακφλη), θαηαζθεπαζκέλε απφ κεηαιιηθφ 

θξάκα κε κεγάιε αληνρή ζηελ θζνξά, ηνπιάρηζηνλ δχν αμηνπνηήζηκσλ φςεσλ, επί ηνπ νπνίνπ ζα 

¨θνληξάξεη¨ ην πξνο ζξπκκαηηζκφ πιηθφ (θιαδηά) γηα ηελ θνπή ηνπ απφ ηηο ιεπίδεο. 
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Δίλαη επηζπκεηφ φπσο ε δηαδηθαζία ιίπαλζεο ησλ ξνπιεκάλ ηνπ δίζθνπ θνπήο, επηηπγράλεηαη 

εμσηεξηθά ηεο κνλάδαο. 

 

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΘΡΤΜΜΑΣΗΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

Η  απφξξηςε  ηνπ  ζξπκκαηηζκέλνπ  πιηθνχ  ζα  γίλεηαη  εθηόο ηνπ πεδίνπ ηξνθνδνζίαο, κέζσ  ηεο  

πεξηζηξεθόκελεο θαηά  280ν    αςηδσηήο  ρνάλεο,  εθνδηαζκέλεο  κε  «θιαπέην»  γηα  ηελ  ξχζκηζε  

ηεο απφζηαζεο  εθβνιήο.  Η  ηαρεία  απφξξηςε  ησλ  ζξπκκάησλ  ζα επηηπγράλεηαη  κε  ηε βνήζεηα  

πνιχθηεξεο  ηνπξκπίλαο,  πνπ  ζα  είλαη  ελζσκαησκέλε  ζηελ  πίζσ  πιεπξά ηνπ δίζθνπ θνπήο 

θαζψο θαη εμσηεξηθήο ηνπξκπίλαο ζεξκνύ αέξα, δπλακνδνηνχκελεο απεπζείαο απφ  ηνλ  θηλεηήξα  

ηεο  κνλάδαο.   

Ο  ζπλδπαζκφο  ησλ  δπν  ηνπξκπηλψλ  πεξηνξίδεη ηελ πγξαζία ζην ζχζηεκα ¨Θάιακνο 

Θξπκκαηηζκνχ-Υνάλε Δμαγσγήο Θξπκκάησλ¨ θαη ζπλεπψο ηα πηζαλά ¨κπνπθψκαηα¨, πεξηνξίδεη ηηο 

δηαζηάζεηο παξαγφκελσλ ππεξκεγεζψλ ζξπκκάησλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ γξήγνξε  θαη  πιήξε  

απνκάθξπλζε  ηνπ  ζξπκκαηηζκέλνπ   πιηθνχ  απφ  ηνλ  ζάιακν ζξπκκαηηζκνχ, κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

απφζηαζε απνβνιήο, ή ελαιιαθηηθά αμηνπνηείηαη γηα ηε κείσζε ησλ ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα, 

πεξηνξίδνληαο ηελ θαηαλάισζε.  

Σν ύςνο εθηόμεπζεο ζα είλαη κεγαιύηεξν ησλ 2.7 κέηξσλ, ψζηε ην παξαγφκελν ζξχκκα λα 

¨θνξηψλεηαη¨ θαηεπζείαλ αθφκε θαη ζηα κεγάια θνξηεγά ηνπ Γήκνπ.  

   ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΣΡΔΗΛΔΡ) 

Ο ζξπκκαηηζηήο ζα εδξάδεηαη επί κνλναμνληθνχ γαιβαληζκέλνπ ηξέηιεξ, ππεξβαξέσο ηχπνπ, 

θαηάιιειν γηα ηελ θπθινθνξία ηεο κνλάδνο κε 80 ρηιηφκεηξα/ψξα πεξίπνπ. Θα   δηαζέηεη   ζθαηξηθφ 

θνηζαδφξν,   θξέλα,   ρεηξφθξελν,   θξέλν   αζθαιείαο   ζε   πεξίπησζε απνζχλδεζεο απφ ην 

ξπκνπιθνχκελν φρεκα, κηθξφ ηξνρφ κε γξχιιν ζην κπξνζηηλφ ηκήκα, ζηαζεξνπνηεηή ζην πίζσ ηκήκα 

ηνπ, θψηα θπθινθνξίαο θαη νκίριεο LED πξνζηαηεπκέλα κε δηθηπσηφ πιέγκα.  

Δπηπιένλ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε Ηζρύνπζα Διιεληθή Έγθξηζε Σύπνπ θαη ηξνρό ξεδέξβα.  

  ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ 

Δπεηδή ε ππφ πξνκήζεηα θιαδνζξπκκαηηζηηθή κνλάδα πξνβιέπεηαη λα εξγάδεηαη θαη εληφο ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ, ε παξαγφκελε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ερεηηθή φριεζε, πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 

ειάρηζην.  

Χο εθ ηνύηνπ  ε παξαγόκελε  Ζρεηηθή Πίεζε (LPA) θαζώο θαη ε Ζρεηηθή Ηζρύο (LWA), πνπ 

παξάγνληαη θαηά ηελ εξγαζία ηεο κνλάδαο θιαδνζξπκκαηηζκνύ, πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξεο ησλ 

93 θαη 115 dB(A) αληηζηνίρσο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 
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Πηζηνπνίεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζα εληαρζεί ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

ην   θάθειν   ησλ   ηερληθψλ   ζηνηρείσλ   παξαηίζεληαη   ηα   ηερληθά   θπιιάδηα   ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο νξζφηεηαο ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ. Δπίζεο επηζπλάπηεηαη Τπεχζπλε 

Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: 

  Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ. 

 Ζ  παξερόκελε  εξγνζηαζηαθή  εγγύεζε  ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ  (3)  εηώλ  γηα  ην  θπξίσο  

κεράλεκα θαη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ γηα ηνλ θηλεηήξα, ρσξίο πεξηνξηζκό σξώλ εξγαζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ 

θξνληίδα θαη δαπάλε θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη εκεξψλ απφ ηελ 

επίζεκε ελεκέξσζή ηνπ απφ ηνλ θνξέα, λα αληηθαζηζηά θάζε  εμάξηεκα  πνπ  ζα  απνδεηρζεί  

ειαηησκαηηθφ  ή  ζα  ππνζηεί  βιάβε  ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο. 

  Η εμαζθάιηζε αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (15) έηε. 

 Η θαηάζεζε ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο Έγθξηζεο Σύπνπ. 

Δπηπιένλ: 

 Πηζηνπνηεηηθά ηεο ζεηξάο ISO 9001:2015 θαη 14001:2015 γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνλ 

πξνκεζεπηή θαζψο θαη ISO 9001:2015 γηα ηε βαθή. 

  Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE. 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ ζα νξίζεη 

ν Γήκνο, κε ηελ παξάδνζε ηεο κνλάδαο, ζε ηξία ζηάδηα: 

Α. Αζθάιεηα 

Β. Υεηξηζκφο κνλάδνο. 

Γ. πληήξεζε κνλάδνο 

Σν  έληππν  πιηθφ  πνπ  ζρεηίδεηαη  κε  ηνλ  ρεηξηζκφ  ,αζθάιεηα  θαη  ζπληήξεζε  ηεο κνλάδαο  ζα  

είλαη  κεηαθξαζκέλν  ζηα  Διιεληθά  ελψ  ην  ηκήκα  πνπ  αλαθέξεηαη  ζηα αληαιιαθηηθά ζα είλαη 

εηθνλνγξαθεκέλν. Σν εγρεηξίδην ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα είλαη ζηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή Γιψζζα. 

ΠΑΡΑΓΟΖ 
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Η παξάδνζε ηεο θιαδνζξπκκαηηζηηθήο κνλάδαο ζα γίλεη εληφο εθαηφλ εηθνζη (120) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο χκβαζεο.. 

ηηο δηαζηάζεηο θαη ζηα κεγέζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφθιηζεο +/-5% 

 

Η ηειηθή παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  κε ηα έμνδα λα 

βαξχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, 

πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ.  

 

 

 

ΦΑΚΔΛΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ  
Ο  θάθεινο  ηεο  ηερληθήο  πξνζθνξάο  ζα  πεξηιακβάλεη  επί  πνηλή  απνθιεηζκνχ  ηα εμήο: 

1.  Αλαιπηηθή     ηερληθή     πεξηγξαθή     ηεο     ιεηηνπξγίαο     θαη     θαηαζθεπήο     ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν  ησλ  

απαηηνχκελσλ  ζηνηρείσλ,  θαη’  αληηζηνηρία  ησλ  πξνδηαγξαθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

2.  Φπιιάδηα  δεδνκέλσλ  κε  ηα  ηερληθά  ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  πξνζθεξφκελσλ  εηδψλ, 

ζρεδηαγξάκκαηα  ή  ζρέδηα  απφ  ηα  νπνία  λα  πξνθχπηνπλ  ζαθψο  ηα  ηερληθά ζηνηρεία θαη νη 

δπλαηφηεηέο ηνπο. 

3.  Πξφγξακκα  εθπαίδεπζεο  κε  αληηθείκελν  ηελ  ιεηηνπξγία,  ηελ  αζθάιεηα  θαη  ηνλ ζσζηφ 

ρεηξηζκφ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

4.  Κάζε άιιν ζηνηρείν (έληππν, θσηνγξαθία ή θαη ζρέδην) πνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ  

θαη  πξνζθεξφλησλ  ζα  βνεζνχζε  ζηελ  πιεξέζηεξε  αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. 

εηθνλνγξαθεκέλν εγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ). 

5.  Σερληθά ζηνηρεία (prospectus) ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Γηεπθξηλίδεηαη  φηη  ην  ζχλνιν  ηεο  ηερληθήο  πξνζθνξάο  θαη  ινηπψλ  πιεξνθνξηψλ, πξέπεη    λα    

ππνβιεζεί    ζηελ    Διιεληθή    γιψζζα, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πιελ    ησλ    θπιιαδίσλ    ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ινηπψλ εληχπσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα). 

 

Γείγκα 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά 

ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

, πξέπεη , εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή , εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθή 

εηδνπνίεζε ηνπο νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ ίδην ή φκνην δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο ζε ηφπν πνπ ζα ππνδείμνπλ . Να ππνβιεζεί ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε . 

πκπιεξσκαηηθά ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη πεξηγξαθέο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ , ζρεδηαγξάκκαηα ή ζρέδηα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα 

ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ . 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε , ελίζρπζε 

ή θαη ηξνπνπνίεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ηερληθφ έιεγρν νρεκάησλ απφ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.  
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Θα ιεθζνχλ ζεηηθά ππφςε νη κηθξφηεξεο ιεηηνπξγηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ησλ εθπνκπψλ  CO2 NOX NMHC θαη εθπνκπψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ . 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ 

Συντελεστής 

βαρφτητας - 

σ (%) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

(σ * Κ) 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

   

1 Σρζιλερ -ταχφτθτα , φωτιςμόσ κ.λ.π. 100-120 7,00%  

2 Ιςχφσ και ροπι τρζψθσ Κινθτιρα 100-120 10,00%  

3 φςτθμα τροφοδοςίασ 100-120 7,00%  

4 φςτθμα Αςφαλείασ 100-120 10,00%  

5 Διάμετροσ υλικοφ προσ τεμαχιςμό 100-120 7,00%  

6 Πίνακασ ελζγχου 

 

100-120 7,00%  

7 Κοπτικά μαχαίρια και 

ςφυριά(αρικμόσ, ποιότθτα) 
100-120 8,00% 

 

8  φςτθμα απόρριψθσ  100-120 7,00 %  

9 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ 100-120 7,00%  

 ΓΕΝΙΚΑ    

10 Εκπαίδευςθ Προςωπικοφ 100-120 5,00%  

11 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ- 

αντιςκωριακι προςταςία 

100-120 10,00%  

12 Εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ - 

Σεχνικι υποςτιριξθ  -Χρόνοσ 

παράδοςθσ ηθτοφμενων 

ανταλλακτικϊν -Χρόνοσ 

ανταπόκριςθσ ςυνεργείου -Χρόνοσ 

αποκατάςταςθσ 

100-120 10,00 % 

 

13 Χρόνοσ παράδοςθσ 100-120 5,00%  

 ΣΥΝΟΛΟ  100,00 %  
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Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ1.  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

 

 

 

  

 

                                                      
1
 Η βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ 

βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 

                        ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 
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Γ Δ Ν Η Κ Ζ    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ  Δ Χ Ν 

 

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν πξνκήζεηαο 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή βηναπνβιήησλ. 

 

Άξζξν 2ν : Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

2.1 Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2.1.1. Σν άξζξν 84 ηνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/A') «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.1.2. Ο Ν. 2690/99 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2.1.3. Ο Ν. 3021/2002 (Φ.Δ.Κ. 143/A') «Πεξί ππαγσγήο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζηε δηαδηθαζία 

δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 απηνχ». 

2.1.4. Ο Ν. 3310/05 (ΦΔΚ 30/A') «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/05 (ΦΔΚ 

279/Α') «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/05 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ"». 

2.1.5. Ο Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114 Α') «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

2.1.6. Ο Ν. 3548/07 (ΦΔΚ 68 Α') «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2.1.7. Ο Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

2.1.8. Ο Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α') «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

2.1.9. Ο Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α') «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

2.1.10. Ο Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173/Α') «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε 

ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ 

Οδεγία 92/13/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία 

2007/66/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Πεξ. Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 

 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή 

βηναπνβιήησλ» 

Αξ.Μει.: 1/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 76.260,00 € 

ΜΔ Φ.ΠΑ. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-

2020 » 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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2.1.11. ΣΟ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) -Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.1.12. Ο Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/Α') «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο» 

2.1.13. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α') 

2.1.14. Ο Ν.4250/2014 ( ΦΔΚ 74/Α'/26-3-2014 ) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.» 

2.1.15. Ο Ν.4254/2014(Φ.Δ.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ Ν.4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

2.1.16. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29/19-3-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο » 

(Άξζξν 37 - Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ ) 

2.1.17. Ο Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ 176/16-12-2015) «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο 

ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ » (Άξζξν 5) 

2.1.18. Ο Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ>) 

2.2 . ρεηηθέο Απνθάζεηο : 

2.2.1. Η κε αξηζκ. 1108437/2565/ΓΟ/15.11.2005 (ΦΔΚ 1590/B') Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο & 

Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξείεο». 

2.2.2. Η κε αξηζκ. 20977/23.08.2007 (ΦΔΚ 1673/Β') Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο « 

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 

2.2.3. Η Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ   Δζληθνχ   

πζηήκαηνο   Ηιεθηξνληθψλ  Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ..)» 

2.2.4. Η Τ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΦ5) Δγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην Δζληθφ χζηεκα 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 

2.2.5. Η Τπ. Αξηζ.          απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκψλ Πξνκεζεηψλ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, έηνπο 2019. 

Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 

β) Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

γ) Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ) Η Σερληθή Έθζεζε. 

ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  

ζη) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

Άξζξν 4ν : Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΗΓΗ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη  ηηκήο ε 

νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα κειέηε θξηηεξίσλ , ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

θαη ε εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ έρεη εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Άξζξν 5ν : Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

χκθσλα κε ην Ν.4412/2016 , ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Άξζξν 6ν : ύκβαζε - Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ην Νφκν, 

ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο. 

Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. 

Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

• Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 
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• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

Άξζξν 7ν : Πνηόηεηα πιηθώλ - Υξόλνο εγγύεζεο 
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληηζηνίρσλ ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο 

Άξζξν 8ν : πζθεπαζία - Μεηαθνξά - Σνπνζέηεζε 
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ηε ζπζθεπαζία, κεηαθνξά , 

θνξηνεθθφξησζε, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη γηα 

θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ λα γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδψλ 

ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ζπλνδεπφκελα κε φζα πξνβιέπνληαη θαη 

απαηηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη κε ηελ πξνζθνξά. 

Άξζξν 9ν : Πιεκκειήο θαηαζθεπή 
Δάλ ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο δελ εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα είδε, εληφο εμήληα (60) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

Άξζξν 10ν : Φόξνη , ηέιε , θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ Γήκν. Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πνζφ πνπ αλέξρεηαη ζε 0,06% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη 0,06 ππέξ ΑΔΠΠ. 

Άξζξν 11ν : Δπζύλεο θαη δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ζηνλ ίδην ή ζε ηξίηνπο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν πξνκεζεπηήο. 

Άξζξν 12ν :  

Παξαιαβή Η. Αξκόδην όξγαλν 

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 208 παξ.1 ηνπ Ν.4412/16) 

ΗΗ. Παξνπζία πξνκεζεπηή 

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, 

εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. (άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 

ΗΗΗ. Πνηνηηθόο έιεγρνο 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με πξαθηηθή δνθηκαζία.(άξζξν 208 παξ.2 ηνπ Ν.4412/16) 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

IV. Πξσηόθνιιν παξαιαβήο/απόξξηςεο/καθξνζθνπηθνύ ειέγρνπ 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. (άξζξν 208 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

V. Γπλαηόηεηεο Δπηηξνπήο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο κπνξεί: α) λα παξαιάβεη ην πιηθφ, 

β) λα παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) λα απνξξίςεη ην πιηθφ. (άξζξν 208 παξ.3 ηνπ Ν.4412/16) 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί: 

- ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, 

- ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη 

- ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, 

γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

(άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16) 

Απνδεηθηηθφ παξάδνζεο 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 

ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη: 
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- ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, 

- ην πιηθφ, 

- ε πνζφηεηα θαη 

- ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. (άξζξν 206 παξ.7 ηνπ Ν.4412/16) 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία απφξξηςε ησλ παξαιακβαλνκέλσλ εηδψλ ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ 

απηψλ. 

Δθ' φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο ππφ ηεο ίδηαο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Δξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν, κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ, ηξφπν. 

Άξζξν 13ν : Δμόθιεζε 

O ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κε ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Άξζξν 14ν 

Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα, ηζρχνπλ ηα αλαγξαθφκελα ζην Ν. 4412/2016. 

 

 
                                                                                         

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 
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Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ηεο ζπγγξαθήο 

ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ απηή πεξηγξάθνληαη νη εηδηθνί φξνη βάζεη ησλ νπνίσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ε πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή βηναπνβιήησλ. 

Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο Πελεηνχ. Αλάδνρνο δε ν αλαδεηρζείο κεηνδφηεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο.  

Άξζξν 2ν : Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

 Άξζξν 4ν : Δγγπήζεηο πιηθώλ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

Μέζα ζ' απηφ ην δηάζηεκα ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ εηδψλ θαη ε αληνρή ησλ 

πιηθψλ ζην ρξφλν θαη ζηηο θαηαπνλήζεηο ησλ θνξηίσλ, ψζηε λα παξακέλνπλ ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Άξζξν 5ν: Δπζύλεο- Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα απνθαηαζηήζεη νηηδήπνηε είλαη 

θαηεζηξακκέλν (ρσξίο επζχλε ηνπ Γήκνπ) κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 215 παξ.2 Ν.4412/16) 

Άξζξν 6ν: Έλαξμε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, παξάδνζε θαη δηάξθεηα ηζρύνο 

Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο είλαη (4) 

ηέζζεξηο κήλεο. 

Παξάδνζε Ορήκαηνο 

Η ηειηθή παξάδνζε  ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σν φρεκα ζα παξαδνζεί 

κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο, πηζηνπνηήζεηο ην αξγφηεξν 120 εκέξεο κεηά απφ παξαγγειία ηνπ απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Σν παξαδηδφκελν φρεκα ζα θέξεη θαηάιιειε ζήκαλζε , θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα 

αλαθέξεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» - 

γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν «ΥΧΡΗΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΧΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε       : Γ. Γηαλλαθνπνχινπ 30 

                          Γαζηνχλε - Σ.Κ 27300 

Πιεξνθνξίεο.   : Π. Υξηζηνδνπιφπνπινο 

Σειέθσλν         : 26233.60723  

ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα ξπκνπιθνχκελνπ ιεηνηεκαρηζηή 

βηναπνβιήησλ» 

Αξ.Μει.: 1/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 76.260,00€ ΜΔ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-

2020 » 
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ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ 1 ΜΔ ΣΙΣΛΟ: “ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟΤ ΛΔΗΟΣΔΜΑΥΗΣΖ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ " 

 

Άξζξν 7ν : ηαζεξόηεηα ηηκώλ 

Οη ηηκέο ζα είλαη ζηαζεξέο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. Πεξηερφκελν ησλ Σηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 

Οη ηηκέο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκίσζεο 

γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο. 

Καηά ηα αλσηέξσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη. : 

Α) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν πνπ ε 

ππεξεζία νξίδεη, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ. 

Β) Οη ηπρφλ δαπάλεο θάζε είδνπο αζθάιηζεο ησλ πιηθψλ θαη απνδεκίσζεο γηα ηελ 

κεηαθνξά ή απνζήθεπζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Γ) Κάζε γεληθά δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο, γηα ηελ νπνία ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζην δηαγσληζκφ, δελ 

είλαη δπλαηφ λα ζεκειησζεί αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε πνπ λα αθνξά ηηο πνζφηεηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ πνπ 

εηζέξρνληαη. 

Άξζξν 8ν : Σξόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ζην ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη  Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ ην αλψηεξν εληφο εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο παξαγγειίαο. Θα ζπλνδεχνληαη απφ Γειηίν Απνζηνιήο γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ νρήκαηνο. Παξάηαζε 

πξνζεζκίαο παξέρεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κέζα πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη 

θακηάο απφ ην ιφγν απηφ πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. Η ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Άξζξν 9ν : Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ εηδψλ, νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα 0,5% ηελ 

εκέξα επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

Άξζξν 10ν : Πιεξσκέο 

Η ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδψλ ζα πιεξσζεί, ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη έθδνζεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η.Α'/5.6.2003)"Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο", 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, ζα γίλεηαη κ' εμφθιεζε φινπ ηνπ πνζνχ, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή απηψλ, 

κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

Άξζξν 11ν : Αηύρεκα θαη Εεκηέο 

Ο αλάδνρνο δελ ηειεί ζε ζρέζε « πξνζηήζεσο » πξνο ηνλ εξγνδφηε θαη επζχλεηαη πξνζσπηθά απηφο θαη κφλν ζε 

φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, γηα 

απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν, ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ, ηα 

κεηαθνξηθά ηνπ κέζα, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θιπ., ζε πξφζσπα ή ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ 

Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ θνηλνηήησλ ή ηξίησλ, απνθιεηφκελεο ξεηά θαη απφιπηα θάζε επζχλεο ηνπ εξγνδφηε. Μεηά 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν εξγνδφηεο. 

Άξζξν 12ν 

Μειέηε πλζεθψλ ηεο Πξνκήζεηαο - Βεβαίσζε πκκφξθσζεο 

Η έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε απηφο ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε 

απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ήηνη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πξνο 

πξνκήζεηα εηδψλ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζν κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη ελαπφζεζε ησλ πιηθψλ, 

ηελ θαηάζηαζε ησλ δξφκσλ, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο ηνπηθέο εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα φπνηα δεηήκαηα πξνθχςνπλ ηα νπνία κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
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κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο θαη φηη ε πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, 

κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο. 

 

Άξζξν 13ν Γεκνζίεπζε 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί  ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Η.ΓΗ.. : www.promitheus.gov.gr, κε πζηεκηθφ Αξηζκφ  : 

α/α είδνο πζηεκηθφο αξηζκφο ΔΗΓΗ 

1 
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΟΤ 

ΛΔΙΟΣΔΜΑΥΙΣΗ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 
133313 

 

 Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζα δεκνζηεπηεί ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

66, ην άξζξν 377§1 πεξίπη. (82 θαη 35) θαη ην άξζξν 379 §10 & §12 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

 Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν www.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ). 

 Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) ζα αλαξηεζεί  ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο  ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ., 

 

Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηε δηεχζπλζε : 

http://www.dimospineiou.gov.gr  

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009/Α΄163. 

 

 

  

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

Ο ςνηάξαρ 

 

 

Υπιζηοδοςλόποςλορ Πεπικλήρ 

Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. 

 

ΓΑΣΟΤΝΗ 26-03-2021 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η Πποϊζηαμένη Γιεύθςνζηρ α/α 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α' 
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