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ΘΕΜΑ : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων
Απορριμμάτων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν :
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις της περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
6. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 205 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133α/18)
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.8861/26/05/2020 έγγραφο του Δημάρχου που καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ : 20REQ006796216, με το οποίο αιτείται την υλοποίηση της
προμήθειας (κατ’ εφαρμογή του Ν.4013/11, της Υ.Α. 57654/17 και του άρθρου 38 του
Ν.4412/16).
8. Την υπ’ αριθμό 40/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων
Απορριμμάτων»
9. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το σύνολο της με αριθ. 40/2020 μελέτης
για την προμήθεια Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» , που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αρετάκης Νικήτας
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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Δ/νζη Σεσνικών Τπηπεζιών
Σμήμα Καθαπιζμού Κοινόσπηζηων
σώπων
Δ/νζη : EOT
Σ.Κ: 29100, Ζάκςνθορ
Πληποθοπίερ : Διονύζιορ Μαπούδαρ
Σηλ. : 2695041182
e-mail: dimoszak@otenet.gr

Ενέπγεια : ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
Πποϋπολογιζμόρ: 24.775,20 €
ΚΑ: 30.7135.147
Υπημαηοδόηηζη : ΑΣΑ 2018
Απ. Μελέηηρ : 40/2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΓΘΑ ΣΘ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΑΚΤΝΘΟΤ»
ΑΣΑ 2018
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Ενέπγεια : ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
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ΣΕΥΝΘΚΗ

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ

Η παξνχζα ηερληθή κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο Ζαθχλζνπ λα πξνβεί ζηελ
πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.775,20 €
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α 24%.
ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΠΛΑΣΘΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
1.ΓΕΝΘΚΑ
Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη λα αθνινπζνχλ
ηα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 ζηελ λεφηεξε έθδνζή ηνπο θαη λα είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά,
εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά νξγαληθά απνξξίκκαηα.

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 770 λίτρα +5% αντίςτοιχα αποδεικνυόμενη από την
αναλυτική ζκθεςη ελζγχου του προϊόντοσ που ακολουθεί το πιςτοποιητικό ποιότητασ ΕΝ-840 ςτην
νεότερη ζκδοςή του. Οη θάδνη ζα είλαη πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN 30700 θαη ζα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε νδεγία ΕΝ 840. Θα είλαη απνιχησο ζπκβαηνί κε ηνπο
πδξαπιηθνχο κεραληζκνχο αλχςσζεο ηχπνπ «βξαρηφλσλ» θαη «ρηέλαο» ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ
θαη πιπληεξίσλ θάδσλ ηνπ Δήκνπ. Επίζεο ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ
ISO 9001 .
Επηπιένλ νη πξνζθεξφκελνη θάδνη επηζπκεηφ είλαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζνξχβνπ ζχκθσλα
κε ηελ Επξσπατθή Οδεγία 2000/14/ΕΚ.
Οη θάδνη ζα απνηεινχληαη απφ :
α) Σν θπξίσο ζψκα (θνξκφο) κε ζηαζεξέο ππνδνρέο αλαξηήζεσο ζηα πιατλά ηνπ ηκήκαηα
β) Σν ζθέπαζκα (θαπάθη) πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ θνξκφ.
γ) Σνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο θπιίζεσο κε ην ζχζηεκα πεδήζεσο.
Πάλσ ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θάδνπ θαη πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπο λα είλαη ζηεξεσκέλνη δχν
θπιηλδξνεηδείο ζσιήλεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θάδνπ απφ ηνλ κεραληζκφ

ΑΔΑ: 6ΗΚΑΩΡ1-6ΨΟ

εθθέλσζεο θάδσλ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (βξαρίνλεο). Επίζεο, κε ην εηδηθά εληζρπκέλν ρείινο ηνπ
θάδνπ λα είλαη δπλαηή ε αλχςσζε ηνπ θαη κε αλπςσηηθφ ζχζηεκα ηχπνπ θηέλαο.
Ο θάδνο επίζεο ζα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο κνλνκπιφθ κε ην ζψκα ρεηξνιαβέο, ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπ θαη ηελ εξγνλνκηθή
ρξήζε ηνπ.

2. ΕΘΔΘΚΑ
Όια ηα πιαζηηθά ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη κνλνκπιφθ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θπξίσο ζψκα,
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπ θαπαθηνχ, θαπάθη θ.ι.π., ζα πξέπεη λα απνηεινχλ
απηνηειή κνλνκπιφθ ηκήκαηα.Πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη ελίζρπζε
πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε (INJECTION) απφ πνιπαηζπιέλην πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο
κε εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ πξσηνγελέο
πιηθφ.Πξέπεη λα έρνπλ απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο,
θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο (θαη κάιηζηα απφηνκεο) θαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο.Σν πιηθφ εθρπφκελν λα
έρεη νκνηφκνξθε θαη νκνηνγελή θαηαλνκή ζ' φια ηα ζεκεία ηνπ θάδνπ.Σν πάρνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη
ην κέγηζην δπλαηφ, ήηνη, ηνπιάρηζηνλ 5 ρηιηνζηά γηα θάζε ζεκείν ηνπ θάδνπ (ψκα, ππζκέλαο,
θαπάθη).
3. ΚΤΡΘΩ ΩΜΑ (ΚΟΡΜΟ)
Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα θψινπξεο ππξακίδαο, κε πξνο ηα άλσ
ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πιήξε εθθέλσζε ηνπ απφ ηα πιηθά, κε
νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ, απφ ηνλ αλπςσηηθφ κεραληζκφ.
Λφγσ ηνπ βάξνπο ησλ πιηθψλ πνπ δέρεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ θαη ηελ εθθέλσζή ηνπ, ην
θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ θαη ζηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο (ηνηρψκαηα) ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά
εληζρπκέλν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ.
Απαξαηηήησο θαη επί πνηλή απνξξίςεσο, ην θπξίσο ζψκα ζα θέξεη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ, ηζρπξέο
θάζεηεο λεπξψζεηο ζε φιν ην χςνο ησλ πιεπξψλ απηψλ. O θάζε θάδνο ζα δηαζέηεη ππνδνρή γηα
ηνπνζέηεζε chip ηαπηνπνίεζεο RFID ζε κε νξαηφ απφ ηνπο ρξήζηεο ζεκείν.
Γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ην άλνηγκα
θαη ην θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θάδνπ, ην θπξίσο ζψκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη θαηά
ηελ ρχηεπζε (κνλνκπιφθ), ηνπιάρηζηνλ δχν εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ηζρπξνχο κεληεζέδεο κέζσ ησλ
νπνίσλ ην θαπάθη, ζα ζπλδέεηαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά ζην ζψκα, απνθιεηνκέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ
νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ
θ.α.
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Οη κεληεζέδεο απηνί ζα είλαη πιάηνπο θαη’ ειάρηζηνλ 15cm ν θάζε έλαο, έηζη ψζηε νη δπλάκεηο
θαηαπφλεζεο λα δηακνηξάδνληαη ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο
ηνπο. Επάλσ ζην ζψκα ή θαη ζην θαπάθη, ζα θέξνπλ αλάγιπθεο επηγξαθέο, ζηηο νπνίεο ζα
αλαθέξνληαη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
 Σν Πξφηππν EN 840.
 Η ζήκαλζε CE.
 Η ρξνλνινγία θαηαζθεπήο.
 Ο θαηαζθεπαζηήο.
 Ο πξνκεζεπηήο
 Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ ζε ιίηξα.
 Σε ζηάζκε ζνξχβνπ (dB).
 Σελ ζήκαλζε πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο ζηελ ρξήζε ζχκθσλα κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δηαζέηεη ν
θάδνο. (π.ρ GS, RAL, NF θ.η.ι.)
4. ΣΡΟΥΟΘ
Ο θάδνο πξέπεη λα έρεη ηέζζεξηο ηξνρνχο βαξέσο ηχπνπ απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ αξίζηεο
θαηαζθεπήο θαη πνηφηεηαο κε πιαζηηθή δάληα δηακέηξνπ Φ 200 ρηι. θαη ηθαλφηεηαο πεξηζηξνθήο
ηνπο πεξί θαηαθφξπθν άμνλα θαηά 360ν έηζη ψζηε ν θάδνο λα είλαη επέιηθηνο ζε πεξίπησζε πνπ ζα
ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζεί κέζα ζε ζηελνχο ρψξνπο. Ο θάζε ηξνρφο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δηραισηφ
ππνζηήξηγκα κέζσ ελζθαίξνπ ηξηβέσο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θάδν κέζσ εηδηθήο βάζεσο θαηάιιεια
εληζρπκέλεο θαη δηακνξθσκέλεο ηθαλήο λα δέρεηαη ηα δπλακηθά θνξηία θαη ηηο θξνχζεηο θαηά ηε
ρξήζε ηνπ θάδνπ. Εηδηθά ζην ζεκείν ζηήξημεο ησλ ηξνρψλ ζηνλ ππζκέλα ζα ππάξρνπλ εηδηθέο
εληζρχζεηο θαη λεχξα.Ο θάζε θάδνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα

αθηλεηνπνηείηαη κε ρσξηζηά

πνδφθξελα ζηνπο δπν ηξνρνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε απιφ πάηεκα ζην πφδη .
5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ
ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη εηδηθή νπή
πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ ρχηεπζε κνλνκπιφθ απνθιεηνκέλσλ ησλ ηδηνθαηαζθεπψλ, γηα ηελ
εθξνή ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ
θαπάθη θαη εηδηθή ηζηκνχρα, έηζη ψζηε λα έρεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα.
6. ΚΑΠΑΚΘ ΚΑΔΟΤ
Σν θαπάθη ζα είλαη επίπεδν θαη ζα πξέπεη λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη εχθνια γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ. Επίζεο λα έρεη εηδηθά εληζρπκέλε θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ζε
θαηαπνλήζεηο θαη ρηππήκαηα.
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Σν θαπάθη θαη ην θπξίσο ζψκα γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
ζπλδένληαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά, κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ

κεληεζέδσλ πνπ ζα

πεξηιακβάλνπλ θαηά ηελ ρχηεπζε (κνλνκπιφθ) θαη εηδηθφ ζσιήλα πςειήο αληνρήο, απνθιεηνκέλσλ
ησλ δηαλνίμεσλ νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ
πξνζαξκνγψλ θ.α. Επίζεο, ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα δχν κηθξά θαπάθηα θαηαζθεπαζκέλα επίζεο
απφ πνιπαηζπιέλην κε ρσξηζηφ ζχζηεκα εχθνινπ αλνίγκαηνο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ζε θιεηζηή ζέζε,
ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη απφξξηςε κηθξψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζάθσλ απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ
κεγέζνπο ζηνλ θάδν ρσξίο ην άλνηγκα ηνπ κεγάινπ θαπαθηνχ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζπξίδσλ ζα είλαη
θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 1000cm2 ε θάζε κία. Οη ππνδνρέο ηνπ
θαπαθηνχ γηα πξνζαξκνγή ησλ ζπξίδσλ ζα είλαη ζηαζεξέο. Σν άλνηγκα θαη νη ππνδνρέο ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ πξέζα θαη ην θαινχπη θαηαζθεπήο, απνθιεηφκελσλ ηδηνθαηαζθεπψλ, θαη
ζα ππάξρεη εηδηθή κέξηκλα θαη ρείινο ζην θπξίσο θαπάθη γηα απνθπγή εηζφδνπ ησλ λεξψλ ηεο
βξνρήο ζηηο ζπξίδεο.
7.ΑΛΛΑ ΣΟΘΥΕΘΑ
Οη θάδνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα
ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο.
Η δηακφξθσζε ησλ θάδσλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλνίγεη ην θάιπκκα ηνπο
θαη λα πιέλνληαη απηνκάησο απφ ηα εηδηθά νρήκαηα πιχζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Ειιεληθή θαη
ηελ Δηεζλή αγνξά, θαζψο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ αζθαιψο απφ ην αλπςσηηθφ ηνπ
πιπληεξίνπ θάδσλ.
8.ΠΡΟΘΕΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ
Ο θάδνο πξέπεη λα θέξεη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ αλαθιαζηηθά ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ.
γηα λα είλαη νξαηφο ηελ λχρηα. ε φινπο ηνπο θάδνπο ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο, ην έηνο
πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ζπλερή αξίζκεζε, (θαζ’ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο) κε επκεγέζε γξάκκαηα κε
αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θάδνπ. ηελ κπξνζηηλή πιεπξά
ηνπο Θα πξέπεη λα έρνπλ ζεξκνεθηχπσζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δήκνπ.Οη θάδνη ζα είλαη ρξψκαηνο
πξάζηλνπ, ην νπνίν ζα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α’ χιε θαηά ηελ ρχηεπζε.
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

Άπθπο 1ο
Ανηικείμενο ςγγπαθήρ
Η παξνχζα ηερληθή κειέηε ζπληάζζεηαη πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο Ζαθχλζνπ λα πξνβεί ζηελ
πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ.

΄Απθπο 2ο
Διαηάξειρ πος ιζσύοςν
Η δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο
ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο:



Σνπ Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014 / 24 / ΕΕ θαη 2014 / 25 / ΕΕ ) .



Σνπ Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κψδηθαο Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».



Σνπ N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.



Σνπ N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
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Σνπ Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Δεκνζίσλ

πκβάζεσλ

θαη

Κεληξηθνχ

Ηιεθηξνληθνχ

Μεηξψνπ

Δεκνζίσλ

πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο
θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Σξνπνπνίεζε.

Άπθπο 3ο
ςμβαηικά ηοισεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
● Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
● Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.
● Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο

Άπθπο 4ο
Σπόποι εκηέλεζηρ ηηρ Ππομήθειαρ
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο νη νπνίνη ζα
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο αλαιχνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ
παξφληνο θαη κε ηελ απφθαζε Δεκάξρνπ απεπζείαο αλάζεζε
Άπθπο 5ο
Πποθεζμία πεπαίωζηρ
Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη έσο ηελ 31-12-2020 απφ
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ ζε ρξφλν
κηθξφηεξν ηνπ ζπκβαηηθνχ.

Άπθπο 6ο
Πποβλήμαηα – Αζηοσίερ ςλοποίηζηρ
Αλ ηα πιηθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ
ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη απηά ή λα
αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά απηά κε θαηάιιεια ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
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Άπθπο 7ο
Πληπωμέρ
Ο εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο ηεο
πξνκήζεηαο. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Ο.Σ.Α. χζηεξα απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ
νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή παξαιαβήο , ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016.

Άπθπο 8ο
Φόποι – Σέλη – Κπαηήζειρ
Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λφκηκνπο
θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.
Άπθπο 9ο
Υπόνορ εκηέλεζηρ
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην ηέινο ηεο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ παξάδνζε ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ εληφο ηνπ
δηαζηήκαηνο ηεο κηα (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθηφο θαη ππάξρεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε
γηα ηελ επηπιένλ θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ησλ εηδψλ. Η πξνζσξηλή παξαιαβή
ελεξγείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή. Εάλ θαηά ηε παξαιαβή δηαπηζησζνχλ ειαηηψκαηα ε
επηηξνπή κπνξεί λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ
πξνκεζεπηή θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ
Δήκνπ.
Άπθπο 10ο
Τπογπαθή ζύμβαζηρ
Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εθπλνή απηήο ηεο πξνζεζκίαο. ε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα δελ
πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πξνζεζκία λαππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή
ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην
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φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή κε απφθαζε Δεκάξρνπ
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.

Άπθπο 11ο
Ποινικέρ πήηπερ
Εάλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
κπνξεί λα επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 12ο
Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ
Τπεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο (παξαγγειίεο- ηπρψλ
πξνβιήκαηα θ.ι.π) ζα είλαη ν Δηνλχζηνο Μαξνχδαο ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηζκνχ
Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ.
Άπθπο 13ο
Πποϋπολογιζμόρ και ηπόπορ εκηέλεζηρ
Ο

πξνυπνινγηζκφο

αλέξρεηαη

ζην

πνζφ

ησλ

24.775,20

επξψ

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ.
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνλ
Δήκαξρν θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή πξνζθνξάο.
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ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ

Α/Α
1

ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ
ΚΑΔΟΘ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ
ΥΩΡΗΣΘΚΟΣΗΣΑ
770 ΛΘΣΡΩΝ
ΤΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΣΕΜΑΥΘΑ)
148

Δηνλχζηνο Μαξνχδαο

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

135,00

19.980,00

4.795,20
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