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Σεσνική Μελέηη για ηο ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

 

 

"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ                   

ΒΗΟΠΟΒΛΖΣΩΝ" 

     

                                                                                 

                                      ηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ 

 

«ΥΩΡΗΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΩΝ ΚΑΗ 

ΠΡΑΗΝΩΝ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

 

 

        Α.Μ. :                03 /2019 (ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ) 

 

Απιθμ.Ππυη. : 3345/26-03-2021 

 

        Π/Τ :                 22.320,00  € ΜΔ ΦΠΑ24% 

 

        ΚΑ   :               20.6635.004 

 

        CPV   :            39234000-1 

 

 

Γαζηνχλε  26/03/2021 
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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 

 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί επηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 03/19 νκψλπκεο κειέηεο θαη ζπληάζζεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε  πξάμε κε ηίηιν «ΥΩΡΗΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΩΝ 

ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΩΝ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» θαη ζπγθεθξηκέλα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Ππομήθεια κάδυν οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ βιοαποβλήηυν»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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". 

Ζ 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. 

Ζ Πξάμε ζα πινπνηεζεί κέζα απφ πέληε (5) ππνέξγα, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ην Τπνέξγν 3: «Ππομήθεια 

κάδυν οικιακήρ κομποζηοποίηζηρ βιοαποβλήηυν».     

Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα θάδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αζηηθψλ 

βηναπνβιήησλ πνπ πξνηείλνληαη  ζην Σνπηθφ ρέδην Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Γήκνπ Πελεηνχ .  

Μέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πεξηιακβάλεη : 

 Έλα δίθηπν θαθέ θάδσλ γηα ζπιινγή πξνδηαιεγκέλσλ απνβιήησλ 

 Γίθηπν νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ θαη απνβιήησλ θήπνπ 

Αλαιπηηθφηεξα: 

       Γηα ην δίθηπν νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο πξνδηαιεγκέλσλ νξγαληθψλ θαη απνβιήησλ θήπνπ πξνηείλεηαη ε 

πξνκήζεηα θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε 

πξνκήζεηα θάδσλ  σο εμήο: 

 Πιαζηηθνί θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ρσξεηηθφηεηαο 300 ιίηξσλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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. 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ                   

ΒΗΟΠΟΒΛΖΣΩΝ» 

 

Απ.Μελ.: 03/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 22.320,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 
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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. 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ : 

 • ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 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,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

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

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,2 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

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

άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ3 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ηδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά Θέμαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  
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 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

 ησλ 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. 

 Σνπ λ.4605/19  

Θα δηεμαρζεί πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο , 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 «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ηεο παξνχζεο 

κειέηεο. 

 

 

Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ    22.320,00 € κε ΦΠΑ24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ 

ΚΑ          20.6635.004                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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ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

 

 

 

 

 

           
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                           

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

α/α Πεξηγξαθή Δίδνπο Μ.Μ. Πνζ. ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ  

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΖ  

(ζε επξψ) 

 Κάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ  

ρσξεηηθφηεηαο 300 ιίηξσλ 

 

 

ΣΔΜ 
200 

 

90,00 

 

 

 

18.000,00 

 

   ΑΘΡΟΗΜΑ 
18.000,00 

 

 

  ΦΠΑ 24% 

4.320,00 

   Γεληθφ χλνιν  
22.320,00 

   Γεληθφ χλνιν 
22.320,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ                   

ΒΗΟΠΟΒΛΖΣΩΝ» 

 

Απ.Μελ.: 03/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 22.320,00 € κε 

Φ.Π.Α. 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΄ 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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ΦΑΞ                 : 26230.35897 

Email                :  dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr 
 

  

 

 

 

 

 

                  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΠΛΑΣΙΚΟΙ  ΚΑΔΟΙ  ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ  300 ΛΙΣΡΩΝ (CPV  : 39234000-1) 

Οη θάδνη ηαρείαο αλαθχθισζεο νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ ζα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 

έμη (6) κήλεο θαηά ηελ παξάδνζε. Θα είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ φια ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα. Θα είλαη θαηλνχξγηνη 

θαη ακεηαρείξηζηνη, θαηάιιεινη γηα ηελ ηαρεία αλαθχθισζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ, φπσο θινχδεο απφ θξνχηα 

θαη ιαραληθά, θνκκέλα θιαδηά, θπηά, ρφξηα, θνπξεκέλν γξαζίδη, θχιια θιπ., ηα νπνία δελ ζα ρξεηάδεηαη λα 

απνθνκίδνληαη. Οη θάδνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πάξθα, πιαηείεο, θαηνηθίεο θαη ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ιατθψλ 

αγνξψλ. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπο ζα είλαη πεξίπνπ 300  ιίηξα  θαη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. 

Θα είλαη ηχπνπ «θήπνπ», δειαδή αεξφβηαο ιηπαζκαηνπνίεζεο ρσξίο ηελ αλάγθε πξνζζήθεο εηδηθψλ ζθεπαζκάησλ 

αλαεξφβηαο δχκσζεο ζε πγξή ή ζηεξεά κνξθή. 

Σν ζρήκα ηνπ θάδνπ ζα είλαη θσληθφ κε ζηαδηαθή κείσζε πξνο ηα πάλσ θη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο. 

Τιηθφ θαη ηερληθά θαηαζθεπήο 

Οη θάδνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε έγρπζε απφ αλαθπθισκέλν πιαζηηθφ (πνιπαηζπιέλην HDPE) πνπ δχλαηαη 

λα αλαθπθισζεί. Σν πιηθφ ζα είλαη αβιαβέο θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζε κεηαβνιέο ζεξκνθξαζηψλ θαη ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία, θαη δελ πεξηέρεη θζνξησκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Δπίζεο ζα είλαη αλζεθηηθνί ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ζηε δηάβξσζε, ζηα νμέα, ρεκηθέο νπζίεο θαη επηδξάζεηο. Ζ ρξήζε άξηζηεο πνηφηεηαο ησλ πξψησλ 

πιψλ ζα εγγπάηαη ηελ άξηζηε εκθάληζε ηνπ θάδνπ αθφκα θαη κεηά απφ πνιιά ρξφληα ρξήζεο. 

Ο θάδνο ζα απνηειείηαη απφ ην θπξίσο ζψκα (θνξκφ) θαη ην θαπάθη. Σν θπξίσο ζψκα ζα είλαη θσληθήο θαηαζθεπήο 

θαη ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπλαξκνινγνχκελα ηνηρψκαηα, ηα νπνία ελψλνληαη κε άμνλεο θαη δεκηνπξγνχλ 

έλαλ εληαίν φγθν. Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θάδνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ελφο άμνλα θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηνηρψκαηνο. Ζ  

θαηαζθεπή ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ θάδνπ θνκπνζηνπνίεζεο , ζα έρεη ζηφρν ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ 

φγθνπ θαη θφζηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη ηειηθή δηαλνκή ζηνλ ρξήζηε. Δπίζεο, ζα δίλεη ηελ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ                   

ΒΗΟΠΟΒΛΖΣΩΝ» 

 

Απ.Μελ.: 03/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 22.320,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 
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δπλαηφηεηα λα ελσζνχλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη θάδνη ζηελ ζεηξά. Σν θπξίσο ζψκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε 

κνλνκπιφθ ρχηεπζε ππφ πίεζε (injection), εηδηθφ ζρεδηαζκφ λα αληέρεη ζε νπνηαδήπνηε θαηαπφλεζε θαη λα κελ 

ππφθεηληαη ζε παξακνξθψζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θαη ε εζσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα ζα εγγπψληαη ηελ θαζαξηφηεηα 

θαη πγηεηλή ρξήζε ηνπ θάδνπ. 

  Σν θαπάθη ζα πξνζαξκφδεηαη εχθνια θαη ζηαζεξά ζην θπξίσο ζψκα κε δχν εηδηθνχο ζπλδέζκνπο. Θα είλαη θαξδχ, 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην άλνηγκά ηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Θα αλνίγεη εχθνια κε απιφ 

ηξάβεγκα πξνο ηα επάλσ, ελψ φηαλ είλαη θιεηζηφ ζα εθαξκφδεη ηέιεηα ζην θπξίσο ζψκα. Γελ ζα θέξεη νπέο 

αεξηζκνχ, κηαο θαη ππάξρεη νινθιεξσκέλν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα αεξηζκνχ ζην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ, αιιά θαη 

γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ ηεο βξνρήο. Σν θαπάθη ζα θέξεη κεληεζέδεο ζηήξημεο θαη ζα κπνξεί λα αλνίμεη νιφθιεξν 

ή λα αθαηξεζεί ηειείσο φπνηε ρξεηάδεηαη. Ζ πξφζβαζε ζηνλ θάδν ζα γίλεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. 

Ο θάδνο δελ ζα έρεη βάζε, ψζηε ηα νξγαληθά απνξξίκκαηα λα έξρνληαη ζε επαθή απεπζείαο κε ην ρψκα γηα λα 

επηηπγράλεηαη ν άκεζνο εκπινπηηζκφο ηνπο απφ κηθξννξγαληζκνχο.  ελψ ζην κπξνζηηλφ ηνίρσκα θαη ζην θάησ 

κέξνο, ζα ππάξρεη άλνηγκα κε εηδηθφ πνξηάθη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ έηνηκνπ θφκπνζη. 

Σν θπξίσο ζψκα καδί κε ην θαπάθη ζα θέξνπλ δηάηαμε άξηζηεο ζηήξημεο ηνπ ζψκαηνο ζην έδαθνο θαη ζρήκα πνπ 

βνεζάεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ θάδνπ, ζηελ ηαρεία θνκπνζηνπνίεζε, ζηελ επθνιφηεξε αλάδεπζε ησλ πιηθψλ θαη 

ζηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ γηα ηελ απνθπγή νζκψλ. Ο θάδνο ζα κπνξεί λα παθησζεί ζην έδαθνο κε ηελ ρξήζε 

εηδηθψλ παζζάισλ. 

Ο θάδνο ζα εμαζθαιίδεη ζην πξνο θνκπνζηνπνίεζε βηναπνξξίκκαηα, πξνζηαζία απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο, ηελ πγξαζία (βξνρή θιπ) θαη ηνλ αέξα, κε επαξθή αεξηζκφ θαη ζηαζεξνπνηεκέλε πγξαζία, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή νμείδσζε θαη σξίκαλζε. 

Σα ηνηρψκαηα ζα απνηεινχληαη απφ ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ. Θα πξνζθέξνπλ ζεξκνκφλσζε αθνχ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα κε κηα εηδηθή δηαδηθαζία αθξηζκνχ ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν ζα απμάλεη ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζεξκφηεηαο θαη ηηο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ ρεηκψλα, ε νπνία ζα είλαη 

απαξαίηεηε γηα κηα ζσζηή θαη θαιή δηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο. Σν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη 5 κε 10 mm. 

Σα ηνηρψκαηα ζα δηαζέηνπλ  ζχζηεκα αεξηζκνχ κε νπέο αεξηζκνχ ηνπ θάδνπ, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 

Δπαξθήο αεξηζκφο αιιά παξάιιεια φρη ππεξβνιηθφο ψζηε λα κεηψλεη ηελ πγξαζία θαη λα θαζπζηεξεί ηελ 

δηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο 

                                Γηαλνκή νπψλ αεξηζκνχ ζε φιε ηελ επηθάλεηα, αθφκα θαη αλ θαηά ιάζνο ηκήκα απηνχ είλαη κπινθαξηζκέλν 

εμσηεξηθά, ε ξνή ηνπ αέξα ζα είλαη εγγπεκέλε. 

Οη ππνδνρέο εηζφδνπ ηνπ αέξα ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο ηεο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θάδνπ. 

Οη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ξαβδψζεηο ζηα ηνηρψκαηα ζα επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία αεξαγσγψλ θαη θνηινηήησλ ψζηε 

λα επηηπγράλνπλ επαξθή ζεξκνκφλσζε, πγξνκφλσζε θαη επαξθή παξνρή νμπγφλνπ. 

Οη νπέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνηξέπνπλ ηελ είζνδν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 

Ο θάζε θάδνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ : 

1. Έλα (1) ηεκάρην αλαδεπηήξα κήθνπο 90 cm. Σν εξγαιείν ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθφ θαη κεγάιεο 

αληνρήο. 

Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεχεη αιιά θαη λα αεξίδεη ην θνκπφζη. 

2. ηαζεξνπνηεηή pH πνζφηεηαο  1 lt. 

3. Εσληαλνί γφλνη γαηνζθσιήθσλ πνζφηεηαο 1,5 lt. 

Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ψζηε ε αλάδεπζε ηνπ θάδνπ λα είλαη ζηνρεπφκελε γηα λα απνθεχγεηαη ην 

αλαθάηεκα ηνπ έηνηκνπ κε ην κε έηνηκν θνκπφζη. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα  ζπγθνκηδήο θνκπφζη (1,5 ιίηξν 

πεξίπνπ). 

4. Οδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά. 



ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 3 ΜΕ ΣΙΣΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  » ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ» 

8 

 

5. Δθπαίδεπζε δηάξθεηαο δπν ηνπιάρηζηνλ σξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ (Σειηθνί απνδέθηεο 

ησλ θάδσλ / ρξήζηεο), ζε ρψξν πνπ ζα παξαρσξήζεη ν Γήκνο. 

6. Γίκελε δσξεάλ ηειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ. 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΓΩΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ): 

Οη θάδνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, γηα ηελ νπνία ζα θαηαηεζεί ζρεηηθή 

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986. Οη ειαηησκαηηθνί θάδνη ζα αληηθαζίζηαληαη  κε  λένπο  κε   επζχλε θαη 

δαπάλε  ηνπ  αλαδφρνπ. 

Καηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986 απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο κεηά ηελ 

πψιεζε (απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνίεζε). 

ηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο ( φπνπ 

απαηηείηαη), έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη γηα ρξήζε . 

ηελ ηηκή ηεο πξνκήζεηαο ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε ρψξν 

πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν, εληφο ησλ νξίσλ απηνχ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

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 
 

  

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

 

 

Γ Δ Ν Η Κ Ζ    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ    Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν 

 

Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ  .  

Άπθπο 2ο : Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

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

 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013», 

3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ηνπ λ. 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,   

5. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

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

                                                      
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ                   

ΒΗΟΠΟΒΛΖΣΩΝ» 

 

Απ.Μελ.: 03/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 22.320,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       

2014-2020 » 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr


ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 3 ΜΕ ΣΙΣΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  » ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ» 

10 

 

7. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,5 

8. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

9. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

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

άιιεο δηαηάμεηο”, 

10. ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ6 

11. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

12. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

13. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ηδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά Θέμαηα”,  

14. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

15. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

16. ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

17. ησλ 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. 

18. Σνπ λ.4605/19  

 

Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ. 

β) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

γ) Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

δ) Ζ Σερληθή Έθζεζε. 

ε) Σν Σηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  

ζη) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

 

 

Άπθπο 4ο : Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ  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. 
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Άπθπο 5ο : Καηακύπυζη αποηελέζμαηορ 

 

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

αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Άπθπο 6ο : ύμβαζη - Καηακύπυζη αποηελέζμαηορ 

 

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

ππνρξενχληαη λα πξνζέιζεη ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο  είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

εηδνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. 

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

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

• Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

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

• Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

• Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 

Άπθπο 7ο : Ποιόηηηα ςλικών - Υπόνορ εγγύηζηρ 

 

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 

 

Άπθπο 8ο : ςζκεςαζία - Μεηαθοπά - Σοποθέηηζη 

 

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. 

 

Άπθπο 9ο : Πλημμελήρ καηαζκεςή 

 

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. 

 

Άπθπο 10ο : Φόποι , ηέλη , κπαηήζειρ 

 

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. 

 

Άπθπο 11ο : Δςθύνερ και δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ππομηθεςηή 

 

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. 

 

Άπθπο 12ο :  
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Παπαλαβή Η. Απμόδιο όπγανο 

 

Ζ 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. Παποςζία ππομηθεςηή 

 

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. Ποιοηικόρ έλεγσορ 

 

Ζ 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. Ππυηόκολλο παπαλαβήρ/απόππιτηρ/μακποζκοπικού ελέγσος 

 

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. Γςναηόηηηερ Δπιηποπήρ 

 

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: 

- 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. 
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Άπθπο 13ο : Δξόθληζη 

 

Ζ 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. 

 

 

Άπθπο 14ο 

 

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' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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Άπθπο 1ο : Ανηικείμενο ηηρ ζςγγπαθήρ 

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

ινηπνχο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη ε πξνκήζεηα θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ  . 

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

ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο.  

 

Άπθπο 2ο : Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 
Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

 Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία 

Όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Γεληθήο πγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

 

 Άπθπο 4ο : Δγγςήζειρ ςλικών 

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. 

 

Άπθπο 5ο: Δςθύνερ- Τποσπεώζειρ αναδόσος 

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) 

Άπθπο 6ο: Έναπξη ιζσύορ ηηρ ζύμβαζηρ, παπάδοζη και διάπκεια ιζσύορ 

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

ηέζζεξηο κήλεο. 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

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 
 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 3 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ                   

ΒΗΟΠΟΒΛΖΣΩΝ» 

Απ.Μελ.: 03/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 22.320,00 € κε 

Φ.Π.Α. 24% 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-

2020 » 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr
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Παπάδοζη κάδυν αποππιμμάηυν 

Ζ ηειηθή παξάδνζε θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιήησλ  ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κε ηα έμνδα 

λα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

 

Άπθπο 7ο : ηαθεπόηηηα ηιμών 

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. 

 

Άπθπο 8ο : Σπόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ 

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 . 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. Ζ ππεξεζία δχλαηαη ζε θάζε ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηελ άκεζε παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άπθπο 9ο : Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηυζη ηος αναδόσος 

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

εκέξα επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. 

 

Άπθπο 10ο : Πληπυμέρ 

Ζ 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. 

Ζ 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. 

 

Άπθπο 11ο : Αηύσημα και Εημιέρ 

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. 

Άπθπο 12ο 

Μειέηε πλζεθψλ ηεο Πξνκήζεηαο - Βεβαίσζε πκκφξθσζεο 



ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 3 ΜΕ ΣΙΣΛΟ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ  » ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ» 
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Ζ 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 

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. 

Άπθπο 13ο Γημοζίεςζη 

Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ φπνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηεο δεκνζίεπζεο . 

Πιήξεο ηεχρνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Πελεηνχ http://www.dimospineiou.gov.gr, φπνπ ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε ζ' 

απηά. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ/ηνπο πξνκεζεπηή/ηεο 

πνπ αλαθεξχρζεθαλ αλάδνρνη κε ηε δηαδηθαζία. 

 
 
 

 

 

 

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' 

 

http://www.dimospineiou.gov.gr/
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