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Σεσνική Μελέηη για ηο ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

 

 

"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΤΛΛΟΓΖ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  " 

     

                                                                                 

ηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ 

 

«ΥΧΡΗΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΗΑΛΔΓΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΧΝ 

ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΖΝΔΗΟΤ» 

 

 

 

        Α.Μ. :     02/2019 (ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΜΔΝΖ) 

 

        Π/Τ :      78.690,00 €  ΜΔ ΦΠΑ24% 

 

        Α.Π.:       3344 / 26-03-2021 

 

        ΚΑ   :     20.6635.003 

 

        CPV   : 44613600-6, 44613800-8 

 

 

  

 

 

 

 

ΓΑΣΟΤΝΖ    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 επηθαηξνπνηεζε ηεο κε αξηζκ. 02/19 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 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Ππομήθεια κάδυν ζςλλογήρ 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 2: 

«Ππομήθεια κάδυν ζςλλογήρ  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 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ βηναπνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα θάδσλ  σο εμήο: 

 Πιαζηηθνί θαθέ θάδνη   ρσξεηηθφηεηαο 360 ιίηξσλ  γηα θαηνηθίεο ,θξενπσιεία, super markets, εζηηαηφξηα  

 Πιαζηηθνί θαθέ θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 660 ιίηξσλ  γηα ζεκεία κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε νξγαληθψλ 

απνβιήησλ 

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

         ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα θάδσλ ζπιινγήο 

βηναπνβιήησλ » 

 

Απ.Μελ.: 02/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 78.690,00 €  

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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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 

2021 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»,  

                                                      
1
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

2
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

3
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 23, 

καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.  
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 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”,  

 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 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 «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα  ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ      78.690,00 €, κε Φ.Π.Α. 24%, θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ ΚΑ                20.6635.003          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 
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                                                    ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

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

(ζε επξψ) 

ΓΑΠΑΝΖ  

(ζε επξψ) 

1 Σξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη 

ζπιινγήο βηναπνβιήησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 660 ιίηξσλ 

 

 

240 

 

 

ΣΔΜΥ 

 

 

190,00 45.600,00 

 

2 Κάδνη πιαζηηθνί  ζπιινγήο 

βηναπνβιήησλ ρσξεηηθφηεηαο 

360 ιίηξσλ 

 

    

   176 

 

 

 

ΣΔΜΥ 

 

101,4775 17.859,68 

 

  ΑΘΡΟΗΜΑ 63.459,68 

 

 

 ΦΠΑ 24% 15.230,32 

  Γεληθφ χλνιν 78.690,00 

   

 

 

 

 

 

 

                  
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ » 

 

Απ.Μελ.:02 /19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 78.690,00 €   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΄ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 660  ΛΙΣΡΩΝ  (CPV  : 44613600-6(EN 840-2/5/6)+ - 5% 

1. ΤΛΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  

Όια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θάδνπ (θπξίσο ζψκα , θαπάθη θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα είλαη κνλνκπιφθ 

θαηαζθεπαζκέλα κε ζπκπαγή ρχηεπζε απφ πνιπαηζπιέλην πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο ππφ πίεζε INJECTION πνπ ζα 

πεξηέρεη εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ ππεξηψδεηο αθηίλεο (UV).Θα πξέπεη λα έρεη απφιπηε 

αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο , θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη ζε ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο . Γηα λα επηηπγράλεηαη ε νκνηνγέλεηα θαη ε αλζεθηηθφηεηα ν ρξσκαηηζκφο ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη 

ζηελ Α’ Ύιε πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί. 

Δπίζεο ε πξνκεζεπφκελνη θάδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / 

ππξπνιήζεηο θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο.  

Σν πιηθφ θαηά ηεο έθρπζε ζα πξέπεη λα έρεη νκνηφκνξθε θαη νκνηνγελή θαηαλνκή ζε φια ηα ζεκεία θαη λα έρεη 

πάρνο 5 ρηιηνζηά ζην ζψκα . 

Οη πξνκεζεπφκελνη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνη , πξφζθαηεο θαηαζθεπήο , κεγάιεο αληνρήο , 

θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε νηθηαθψλ , εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ . Αλαγθαίν 

είλαη λα πιεξνχλ δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο θαη λα αθνινπζνχλ ηα επξσπατθά πξφηππα φπνπ αθνξνχλ ζρήκα , 

δηαζηάζεηο & ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαζψο θαη λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηελ Δπξσπατθε Νφξκα ΔΝ 840-2/5/6 . 

2. ΚΤΡΗΩ ΩΜΑ ΚΟΡΜΟ 

Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα ηεηξάγσλν (θφινπξεο ππξακίδαο) κε ην πξνο ηα άλσ 

ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή πνπ λα εμαζθαιίδεη κεγάιε ζηαζεξφηεηα έλαληη ηπρνχζαο αλαηξνπήο , θαζψο θαη ηελ 

πιήξε εθθέλσζε ηνπο απφ ηα απνξξίκκαηα κε νιίζζεζε , θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξέςεο ηεο απφ ην κεραληζκφ 

αλχςσζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ » 

 

Απ.Μελ.: 02/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 78.690,00 €   κε Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε       2014-2020 » 
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 Σα ηνηρψκαηα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλα θαηά ην κήθνο ηεο κπξνζηηλήο πιεπξάο ηνπ 

θάδνπ . Σν ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ 

θξνχζεηο (απφ κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα ) . 

Ο θάδνο ζα πξέπεη λα έρεη νπή ζην ππζκέλα Φ35 γηα ηελ απνξξνή ησλ πγξψλ θαηά ην πιχζηκν ή ησλ βξφρηλσλ 

λεξψλ  ή άιισλ πγξψλ γηα ηελ απνθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ , λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη βηδσηά έρνληαο 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα , θαη λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην. Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα  επθνιίαο ζην 

πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή .  Οη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε 

απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πιπληεξίσλ θάδσλ .  

Σν ρείινο ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη πεξηκεηξηθά λα ηεξκαηίδεη ζην επάλσ κέξνο ζε πιαίζην ζρήκαηα <Π> , κε 

πξφβιεςε εηδηθνχ λεξνρχηε , γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ .  

Σν ρείινο ηνπ θάδνπ πεξηκεηξηθά ζα πξέπεη ζην επάλσ κέξνο λα ηεξκαηίδεηαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθφ πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε 

πιχζεο ηνπο . Ζ θαηαζθεπή ηνπ θχξηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη κε παξαγσγή ελ ζεηξά ρσξίο ζπλδέζεηο θαη ξαθέο 

κε ζπκπαγή ζε κνλνκπιφθ ρχηεπζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ κέρξη ην ρείινο ηνπ θνξκνχ . 

Όζνλ αθνξά γηα ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή πξέπεη λα θέξνπλ ζηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ηζρπξνχο πείξνπο 

αλάξηεζεο δηακέηξνπ Φ40 + - 2 mm ( ρηιηνζηά) , κήθνπο 50 mm  ( ρηιηνζηά ) & εηδηθή ππνδνρή θαηά ηελ ρχηεπζε 

ζρήκαηνο θηέλαο , ζην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ ζχκθσλα κε ηα θαηά ΔΝ 840-2/5/6 , θαη λα  ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ πείξσλ αλάξηεζεο . 

ην ζψκα ηνπ θάδνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ 4 (ηέζζεξηο) ρεηξνιαβέο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαηά ηελ ρχηεπζε , 

ζηαζεξέο γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ θαη (2) δχν πξφζζεηεο κε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 

απηψλ ζε πεξηπηψζεηο θζνξάο , θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ηνπ θαη ηελ 

εξγνλνκηθή ρξήζε ηνπ.  

Σν ζψκα ηνπ θάδνπ ζηα πιεπξηθά ηνπ ηνηρψκαηα , πξέπεη λα είλαη  εθνδηαζκέλν κε κηθξέο νπέο νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζηελ επαλαθπθινθνξία ηνπ αέξα κέζα ζην θάδν , έηζη ψζηε λα επηηαρχλεηε ε δηαδηθαζία ηεο δχκσζεο . Ζ 

δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζηελ ηαρεία κείσζε ηνπ βαθηεξηαθνχ θνξηίνπ  θαη ζηε κείσζε ησλ νζκψλ ησλ νξγαληθψλ 

απνξξηκκάησλ . Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη θιεηδαξηά θαη κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 

θιεηδηνχ λα γίλεηαη ην άλνηγκα ηνπ θάδνπ γηα ηελ ελαπφζεζε θαη ην άδεηζκα ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ . 

3. ΚΑΠΑΚΗ (ΚΔΠΑΣΡΟ) 

Σν θαπάθη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ζπκπαγή ρχηεπζε απφ πνιπαηζπιέλην πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο 

ππφ πίεζε INJECTION πνπ πεξηέρεη εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ ππεξηψδεηο αθηίλεο . 

Πξέπεη λα είλαη πξσηνγελέο πιηθφ , κε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο , θαη λα έρεη απφιπηε αλζεθηηθφηεηα 

ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο , θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο ( πγξά θαη 

νμέα απνξξηκκάησλ ) . Γηα ηελ νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ν ρξσκαηηζκφο ζα επηηπγράλεηαη ζηελ Α’ Ύιε 

πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί , ζε ρξψκα  ΚΑΦΔ. 

Σν θαπάθη ηνπ θάδνπ πξέπεη λα  είλαη εχρξεζην κνλνχ ηνηρψκαηνο κε ειαθξηά θχξησζε , ψζηε λα νιηζζαίλνπλ 

ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη γηα κεγαιχηεξε αληνρή , επίπεδεο κνξθήο κε πξεζαξηζηέο λεπξψζεηο θαη εληζρπκέλεο 

αξζξψζεηο θαη λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα κε ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο θαη έρεη δπλαηφηεηα αλαζηξνθήο απηνχ 

θαηά 270 ˚ . Σν θαπάθη πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζηνλ θνξκφ κε ζηαζεξφ θαη εληζρπκέλν ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

απψιεηα ηνπ , θαη κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαξξνή δπζάξεζησλ νζκψλ ζην πεξηβάιινλ , 

θαζψο θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα . 



ΜΕΛΕΣΗ  ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 ΜΕ ΣΙΣΛΟ:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ » τθσ πράξθσ 

«ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΠΗΝΕΙΟΤ» 

8 

 

 

Ζ ζχλδεζε ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη αλ απηφ παξακείλεη ηειείσο αλνηρηφ. Πξέπεη λα 

αλνίγεη πιήξσο , ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζε ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα .  

Σν θαπάθη πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ απεπζείαο θαη ζηαζεξά κε ελζσκαησκέλνπο 

κεληεζέδεο πνπ απνηεινχλ εληαίν ηκήκα κε ην θπξίσο ζψκα θαηά ηελ ρχηεπζε ( κνλνκπιφθ) κε εηδηθνχο 

πιαζηηθνχο ξάβδνπο , κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο .  

Σν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε απιή θίλεζε ηνπ ρεξηνχ θαη λα έρεη κεηαιιηθφ πνδνκνριφ 

ζηηβαξήο θαηαζθεπήο , γαιβαληζκέλν γηα ηελ καθξνρξφληα αληνρή ηνπ  ζηελ νμείδσζε ,  ηθαλνχ κήθνπο θαη 

θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ αλνίγνληαη 

νπέο ζηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ φπνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηηο βάζεηο ησλ ηξνρψλ. 

Οη ιάκεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ αληεξίδα ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε θίλεζε πξνο ηα πάλσ ψζηε λα κελ 

θαηαζηξέθεηαη ην θαπάθη θαη ν πνδνκνριφο . 

4. ΣΡΟΥΟΗ – ΑΝΑΡΣΖΖ  

Οη 4 ηξνρνί ησλ θάδσλ πξέπεη λα είλαη αζφξπβνη , βαξέσο ηχπνπ αλεμάξηεηνη ν θαζέλαο ζε θίλεζε κε δηάκεηξν 

Φ200 θαη αληνρή θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 250 kg ν θάζε έλαο. 

Κάζε ηξνρφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θηλείηαη ηφζν ζε νξηδφληην , φζν θαη ζε θάζεην άμνλα θαηά 360˚ με 
πλαςτικι ι μεταλλικι ηάντα , ζτςι ϊςτε ο κάδοσ να είναι ευζλικτοσ για να είναι εφκολθ θ μετατόπιςθ του . Οι δφο 
μπροςτινοί τροχοί κα ζχουν ςφςτθμα πζδθςθσ με ποδόφρενο το οποίο ενεργοποιείται με απλό πάτθμα του 
ποδιοφ και οι δφο πλάγιοι τροχοί διακζτουν μοχλό ακινθτοποίθςθσ τθσ περιςτροφικισ τουσ κίνθςθσ . Επίςθσ κάκε 
τροχόσ κα ςτθρίηεται ςε διχαλωτό υποςτιριγμα μζςω ζνςφαιρου τριβζωσ και κα ςυνδζεται με τον κάδο μζςω 
ειδικισ βάςεωσ κατάλλθλα ενιςχυμζνεσ και διαμορφωμζνθ ικανι να δζχεται τα δυναμικά φορτία και τισ κροφςεισ 
κατά τθν χριςθ του κάδου . 

Κάκε τροχόσ κα εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ ανάρτθςθσ με κατάλλθλθ 
ενςωμάτωςθ . 

 
5. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ  : 660 LT 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΑΡΟ ΜΟΝΣΔΛΟΤ : 38 (+/- 5%) kg 

ΜΔΓΗΣΟ ΜΖΚΟ  : 1370 mm 

ΜΔΓΗΣΟ ΠΛΑΣΟ : 775 mm 

ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ : 1185 mm 

ΧΦΔΛΗΜΟ ΦΟΡΣΗΟ : 264 kg 

 

Οη θάδνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα 

απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν ζχζηεκα αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο ζα είλαη θαηάιιεισλ 

πξνδηαγξαθψλ , ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη λα  εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή αγθίζηξσζε , αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπ 

θάδνπ .  

Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη ζα πξέπεη  ζπλεξγάδνληαη άξηζηα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο απφ ηνλ Γήκν αλπςσηηθνχο 

κεραληζκνχο . Ζ δηακφξθσζε ησλ θάδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηή λα αλπςψλνληαη θα λα πιέλνληαη 
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απφ ηα εηδηθά νρήκαηα πιχζεσο θάδσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή θαη Γηεζλή αγνξά . Σν ρξψκα ζα είλαη 

θαθέ ησλ θάδσλ. 

6. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

ηηο κπξνζηηλέο πιεπξέο ηνπ θάδνπ ζα ππάξρνπλ αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο κήθνπο 40 cm ηχπνπ δέβξαο ηχπνπ 

ΗΗ ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα. 

Δπίζεο ζα  ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο κε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ θάδνπ κε ην 

ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη πάλσ ζην ζψκα ή ζην θαπάθη ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλάγιπθε 

εθηχπσζε κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ,RAL , εκεξνκελία θαηαζθεπήο , λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο , σθέιηκν 

θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg θαη σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt. 

7. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) 

1)  Ζ θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηελ δέζκεπζε ηνπ γηα 

πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζην θνξέα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ service γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.  

2)  ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη επίζεο ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη δχν ρξφληα θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο, πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ  

νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ.  

 

3)     Θα ππάξρνπλ επίζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε θάδσλ Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ΔΝ 840 2/5/6 

ζηε λεψηεξε έθδνζή ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλν θέληξν ειέγρνπ καδί κε Αλαιπηηθή Έθζεζε Γνθηκψλ θαη Διέγρνπ 

ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, CE γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν θάδνπ,  θαζψο θαη πηζηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ISO 9001, ISO 14001 (Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ) θαη ISO 18001 (Αζθάιεηα θαη 

Τγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ) .  

 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηνπο πξνζθεξφκελνπο θάδνπο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ . ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αλαζέηεη ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία ηελ επηζθεπή ησλ θάδσλ ,ζα πξέπεη θαη ησλ 

ζπλεξγείσλ  απηψλ  ε ηερληθή ππνζηήξημε λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 κε επηζχλαςε ζηε ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Δπίζεο ζα επηζπλαθζεί ε ζχκβαζε ηνπ πξνκεζεπηή κε ην εμσηεξηθφ 

ζπλεξγείν γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ είδνπο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

4)  Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ δείγκα εληειψο φκνησλ θάδσλ 

κε ηνπο πξνζθεξφκελνπο ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ, επί απνδείμεη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφδεημε ζα θαηαηεζεί ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο, θαηαζέηνληαο Τπεχζπλε Γήισζε, φηη παξέρεη ηηο παξαθάησ 

πεξηγξαθφκελεο εγγπήζεηο, (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ) 

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε 

νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ 
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αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) 

ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε 

θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή κεηαθεξφκελνη νη θάδνη κε έμνδα ηεο Πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο 

Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηε δηάξθεηα πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

ζηνλ Αγνξαζηή . 

           

ΣΜΗΜΑ 2: ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΣΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 360   ΛΙΣΡΩΝ  (CPV  : 44613800-8) 

1.Πεξηγξαθή ηνπ θάδνπ  360 ιίηξσλ 

    O θάδνο, ρσξεηηθφηεηαο 360lt ζα απνηειείηαη απφ ην θπξίσο ζψκα θαη ην θαπάθη, ελψ πξέπεη λα θέξεη  

δχν ηξνρνχο ζηαζεξήο θαηεχζπλζεο Φ200mm. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο ΔΝ 840-1 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη παξζέλν πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην άξηζηεο 

πνηφηεηαο πνπ έρεη εκπινπηηζζεί κε εηδηθά πξφζζεηα πνπ πξνθπιάζζνπλ απνηειεζκαηηθά απφ απφηνκεο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (κεγάιν ςχρνο ή δέζηε), επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. Ο 

άμνλαο ησλ ηξνρψλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο αληνρήο  γαιβαληζκέλν αηζάιη. Οη ηξνρνί λα 

θέξνπλ εμσηεξηθά ιάζηηρν πνπ εμαζθαιίδεη εχθνιε, άλεηε θαη αζφξπβε κεηαθίλεζε. 

To θαπάθη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηαζεξά ζην θπξίσο ζψκα κε δχν εηδηθνχο ζπλδέζκνπο θαη 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, ελψ φηαλ είλαη θιεηζηφ  λα 

εθαξκφδεη αθξηβψο ζην θπξίσο ζψκα γηα λα απνθεχγνληαη ε δηαθπγή νζκψλ θαη ε είζνδνο εληφκσλ θαη λεξνχ ζηνλ 

θάδν. 

Σν θπξίσο ζψκα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε ρχηεπζε κνλνκπιφθ θαη κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ λα 

αληέρεη ζε νπνηαδήπνηε θαηαπφλεζε θαη λα κελ ππφθεηληαη ζε παξακνξθψζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ (ζρήκα, 

ζηξνγγπιεκέλεο επηθάλεηεο) θαη ε εληειψο ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα λα εγγπψληαη ηελ θαζαξηφηεηα θαη πγεητλή 

ρξήζε ηνπ θάδνπ αθφκε θαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο. Ζ ρεηξνιαβή κεηαθνξάο πξέπεη λα 

είλαη εξγνλνκηθή γηα λα επηηξέπεη ηελ άλεηε θαη εχθνιε κεηαθνξά. Σν ρείινο πξνζαξκνγήο ζε αλπςσηηθφ 

κεραληζκφ πξέπεη λα είλαη κε  εηδηθή ελίζρπζε γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη λα παξέρεη εχθνιε θαη αθξηβή 

πξφζθπζε ζηνπο ηππνπνηεκέλνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ηχπνπ "ρηέλαο". 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο πξν-θνκπνζηνπνίεζεο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ νξγαληθψλ απνβιήησλ, ν θάδνο 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη  εηδηθή δηάηξεζε ζην πιάη γηα αεξηζκφ ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ . 

       Οη δχν ηξνρνί  πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ  εχθνιε θαη άλεηε κεηαθίλεζε αθφκε θαη ζε επηθιηλή εδάθε ή 

ζθάιεο. Ο άμνλαο πξέπεη λα αζθαιίδεη θαη λα αλνίγεη κφλν κε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. 
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2. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Οη θάδνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα 

απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα ρηέλαο. 

 Ζ δηακφξθσζε ησλ θάδσλ ζα 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. 

 

3 . ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΚΑΓΩΝ 

α)  ε φινπο ηνπο θάδνπο ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ κε επκεγέζε  γξάκκαηα ζην 

εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θάδνπ  κε ζεξκνεθηχπσζε. 

β)  Οη θάδνη ζα είλαη ρξψκαηνο θαθέ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

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 ππομήθειαρ 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θάδσλ ζπιινγήο  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»,  

                                                      
4
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ » 

 

Απ.Μελ.: 02/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 78.690,00 €  κε 

Φ.Π.Α. 24% 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε       2014-

2020 » 
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6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

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 

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 

                                                      
5
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

6
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 23, 

καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.  



ΜΕΛΕΣΗ  ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 ΜΕ ΣΙΣΛΟ:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ » τθσ πράξθσ 

«ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΠΗΝΕΙΟΤ» 

14 

 

παξνχζα κειέηε θξηηεξίσλ, φπσο απηά αλαιχνληαη ζην θεθάιαην «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

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 :  

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. 
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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. 

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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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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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 ζπιινγήο  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 

         ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Πξνκήζεηα θάδσλ ζπιινγήο βηναπνβιήησλ » 

 

Απ.Μελ.: 02/19 (Δπηθαηξνπνηεκέλε) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 78.690,00 €   κε Φ.Π.Α. 

24% 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ , Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε       2014-2020 » 

 

 

 

mailto:dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr


ΜΕΛΕΣΗ  ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 ΜΕ ΣΙΣΛΟ:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ » τθσ πράξθσ 

«ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 

ΠΗΝΕΙΟΤ» 

17 

 

Παπάδοζη κάδυν αποππιμμάηυν 

Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ ζπιινγήο  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. 
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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 

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  https://dimos-pineiou.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' 

 

 

 

 

 

 

Γέζποινα Σζάθα 

Υημικόρ Μησανικόρ  

με βαθμό Α΄ 
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