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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» 

 

 

 

 

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η    Δ Κ Θ Δ  Η   

Με ηελ παξνχζα Μειέηε πξνυπνινγηζκνχ 12.139,60 επξψ καδί κε ηνλ αλαινγνχληα 

Φ.Π.Α. (24%), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά. πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ 55 πιαζηηθνχο 

ηξνρήιαηνπο  θάδνπο 770 ιίηξσλ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θάδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

αληίζηνηρν ηεχρνο ηεο παξνχζαο. ηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε - κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ θάδσλ ζε ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν, ελφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η πξνκήζεηα  ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ  Γεκνηηθνχο Πφξνπο  πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2016. Η ζπλνιηθή δαπάλε βαξχλεη  ηνλ 

Κ.Α.20.7135.01 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ . 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ αλνηθηφ  ζπλνπηηθφ 

δηαγσληζκφ  κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά αλά νκάδα εηδψλ θαη εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 5 πεξί ρξεκαηηθά φξηα αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη άξζξν 117 παξ.1 πεξί νξίσλ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ .  

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

      Υξπζφ 09-09-2016                                       Υξπζφ  09-09-2016                             

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

        

  

 

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠ.-ΠΔΡ.&ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ    

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ      

 

                        
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

CPV  34928480-6 
 

α/α 
ΟΜ. 

Περιγραθή 
Μ

ο
ν
ά

δ
α

  

μ
ε
ηρ

η
ζ

η
ς
 

Π
ο

ζ
ό

ηη
ηα

 

Σ
ιμ

ή
 μ

ο
ν
ά

δ
α

ς
 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

Α 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων, χωρητικότητας 770 lt κατά 
ΔΝ 840 

ΣΔΜ 55 178,00 9.790,00 

  

 

 

    

  ύνολο ομάδων 9.790,00 

  Φ.Π.Α  24% 2.349,60 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 12.139,60 

       

       

       

       

       

    ΥΡΤΟ  09-09-2016 

       

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ      

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ    Ο ΤΝΣΑΞΑ 

       

       

       

       

 ΥΡΗΣΟ  ΜΗΣΡΑΚΑ    ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   
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Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» 

  
 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Σα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ είλαη δεζκεπηηθά γηα 

ηνλ πξνκεζεπηή θαη έρνπλ σο παξαθάησ:      

Όια ηα πιηθά,  ζα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά άξηζηα, αζθαιή θαη θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε 

ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ απηφ εθηειεί.  

Οη ηξνρήιαηνη 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 

Διιεληθή θαη ηελ Γηεζλή αγνξά, θαζψο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ αζθαιψο απφ ην 

αλπςσηηθφ ηνπ πιπληεξίνπ θάδσλ. 

    

ΟΜΑΔΑ Α :    ΠΛΑΣΙΚΟ ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ, ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  

          770 LT  ΚΑΣΑ ΕΝ 840 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 
 Γενικές Απαιηήζεις  

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και 
πρόςφατθσ καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου)  

ΝΑΙ 

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, 
εμπορικϊν και βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 ςτθ νεότερθ ζκδοςθ του 
(παροχι ςχετικισ βεβαίωςθσ) 

ΝΑΙ 

1.4 Μεγάλθ αντοχι ςε βανδαλιςμοφσ και αναφλζξεισ / πυρπολιςεισ (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ 

1.5 Δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του ΝΑΙ 

1.6 Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των 
προςφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ 

 Κάδοσ (Κφριο ώμα)  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε ςκουπίδια >  730 lt 

2.2 Να είναι ανκεκτικισ καταςκευισ και να μθν καταςτρζφονται εφκολα από ΝΑΙ 
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

μθχανικζσ καταπονιςεισ ι/και από κακι χριςθ και να δζχονται χωρίσ φκορά, 
ςκλθρόκοκα και ογκϊδθ απορρίμματα (να γίνει ςχετικι αναφορά) 

2.3 Κυρίωσ Σϊμα  

2.3.1 
 

Το κυρίωσ ςϊμα των κάδων  (ςυμπεριλαμβανομζνου του πυκμζνα) να είναι ειδικά 
ενιςχυμζνο, ϊςτε να αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων κατά τθ 
χριςθ αυτοφ 

ΝΑΙ 

2.3.2 Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι 
τυχόν ανατροπισ τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ εκκζνωςι τουσ από τα 
απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθν ανατροπι τουσ από τον μθχανιςμό 
ανφψωςθσ 

ΝΑΙ 

2.3.3 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν 
αποφυγι ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ 

2.3.4 Το χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε 
κατάλλθλα διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

ΝΑΙ 

2.3.5 Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ποιότθτασ πρωτογενζσ 
πολυαικυλζνιο πάχουσ τουλάχιςτον 3 mm (ςϊμα) και 4 mm (πυκμζνασ) 

ΝΑΙ 

2.3.6 Να ζχει ειδικζσ κάκετεσ νευρϊςεισ για ενίςχυςθ των τοιχωμάτων ΝΑΙ 

2.3.7 Να αναφερκεί το πϊσ επιτυγχάνεται θ ιςχυρι αντοχι ςε υγρά και οξζα 
απορριμμάτων, ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, βροχι κ.λπ.) και ςε 
υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV)  και το πϊσ ο τρόποσ καταςκευισ του παρζχει τθ 
δυνατότθτα ελαςτικισ παραμόρφωςθσ  

ΝΑΙ 

2.3.8 Κάκετεσ αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ τφπου ηζβρασ μικουσ 40 cm ςε κάκε γωνία 
περιμετρικά του κάδου (ζτςι ϊςτε να είναι ορατόσ τθ νφχτα) 

ΝΑΙ 

2.3.9 Στον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 40 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι υγρϊν, κατά το πλφςιμο των 
κάδων 

ΝΑΙ 

2.3.10 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο να φζρει πρόςκετο ελαςτικό 
δακτφλιο, ϊςτε εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και ταυτόχρονα να 
ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να διαφεφγουν 
ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ 

2.3.11 Ικανόσ αρικμόσ ςτιβαρισ καταςκευισ χειρολαβϊν για τον άνετο και αςφαλι 
χειριςμό του κάδου.  

> 4 

2.3.12 Βαφι των εξωτερικϊν τοιχωμάτων του ςϊματοσ με βαφι τφπου RAL ςε 
χρϊμα που κα κακοριςτεί από τον Αγοραςτι 

ΝΑΙ 

2.3.13 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν 
Αϋ φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί 

NAI 

2.3.14 Στθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ 
εμβαδοφ  κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, λογοτφπων και ςτοιχείων 
ιδιοκτθςίασ 

ΝΑΙ 

2.3.15 Τοποκζτθςθ πάνω ςτον κάδο αυτοκόλλθτου PVC με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο 
φορτίο κάδου εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε lt κακϊσ και τα 
ςτοιχεία του Αγοραςτι. Γίνονται δεκτοί και εναλλακτικοί ιςοδφναμοι τρόποι 
αποτφπωςθσ των ανωτζρω ςτοιχείων 

ΝΑΙ 

2.3.16 Στιβαρόσ ποδομοχλόσ ικανοφ μικουσ και κατάλλθλθσ απόςταςθσ από το ζδαφοσ ΝΑΙ 



-6- 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

για το εφκολο άνοιγμα του καπακιοφ με το πόδι χωρίσ τθν παρεμβολι χεριϊν (είτε 
ο κάδοσ βρίςκεται πάνω, είτε κάτω από το πεηοδρόμιο) 

2.3.17 Ευκολία ςτο πλφςιμο για καλφτερθ υγιεινι (να γίνει ςχετικι αναφορά) ΝΑΙ 

2.4 Ανάρτθςθ κάδου  

2.4.1 Ιςχυροί πείροι ανάρτθςθσ ςτα πλαϊνά του κάδου 2 

2.4.2 Ζκαςτοσ πείροσ να είναι κατάλλθλοσ για ανφψωςθ και περιςτροφι φορτίου > 400 kg 

2.4.3 Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των πείρων ανάρτθςθσ ΝΑΙ 

2.4.4 Σφςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου 
χτζνασ (DIN 30700) και τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα) 

ΝΑΙ 

2.5 Τροχοί  

2.5.1 Τζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ ελαςτικό διαμζτρου 200 mm και με 
ικανότθτα περιςτροφισ 360° με μεταλλικι ηάντα  

ΝΑΙ 

2.5.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο κακζνασ > 200 kg 

2.5.3 Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ 
ανάρτθςθσ και θ ζδραςθ να είναι ςε ενιςχυμζνο ςθμείο ςφνδεςθσ 

ΝΑΙ 

2.5.4 Ύπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δυο μπροςτινοφσ τροχοφσ για τθν εφκολθ 
ακινθτοποίθςθ του κάδου 

ΝΑΙ 

2.5.5 Να φζρουν κεντρικό ςφςτθμα πζδθςθσ, που κα επενεργεί ςτουσ δφο εμπρόσ, κατά 
μικοσ του κάδου τροχοφσ και κα χειρίηεται με ποδομοχλό, θ δε κλειδαριά, μαηί με 
το κλειδί τθσ, να είναι μεταλλικι, κατά DIN 22.417 (ι ιςοδφναμο), και να 
βρίςκεται, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 ςτθ νεότερθ ζκδοςθ του, ςτθν 
εμπρόσ δεξιά πλευρά του κάδου 

Επικυμθτό 

2.6 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ 
αποκομιδι απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των απορριμματοφόρων 
οχθμάτων (και πλυντθρίων κάδων) 

ΝΑΙ 

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ 
οίκου τουσ 

ΝΑΙ 

 Καπάκι Κάδου  

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι που του προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει 
ςχετικι αναφορά) 

ΝΑΙ 

3.2 Ελαφρά κφρτωςθ (τοξοειδισ νευρϊςεισ), ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ 

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο ΝΑΙ 

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2 

3.5 Να αναφερκεί το πϊσ επιτυγχάνεται θ ιςχυρι αντοχι ςε υγρά και οξζα 
απορριμμάτων, ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, βροχι κ.λπ.) και ςε 
υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV)  και το πϊσ ο τρόποσ καταςκευισ του παρζχει τθ 
δυνατότθτα ελαςτικισ παραμόρφωςθσ  

ΝΑΙ 

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι προςταςία του από μθχανικζσ 
καταπονιςεισ ζςτω και εάν αυτό παραμείνει τελείωσ ανοικτό 

ΝΑΙ 

3.7 Κατά τθν ανατροπι των κάδων για τθν εκκζνωςι τουσ ςτο απορριμματοφόρο, το 
άνοιγμα του καπακιοφ πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάροσ του, ενϊ 
κατά τθν επιςτροφι του ςτο ζδαφοσ πρζπει να επιςτρζφει ςτθν αρχικι του κζςθ 
κλειςτό 

ΝΑΙ 

3.8 Το χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου RAL ςε χρϊμα που κα κακοριςτεί ΝΑΙ 
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

από τον Αγοραςτι 

3.9 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν 
αϋ φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί 

ΝΑΙ 

3.10 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ οςμϊν ςτο περιβάλλον και για 
προςταςία των χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά τθσ βροχισ ι 
τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ 

3.11 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα τα ςτοιχεία του 
καταςκευαςτικοφ οίκου του και το ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ 

 
Πιςτοποιητικά 

 

4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο οργανιςμό τθσ 
Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ αυτισ  

ΝΑΙ 

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα του κάδου, 
πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ των επί μζρουσ τμθμάτων να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ 

4.1.2 Διλωςθ πιςτότθτασ/Πιςτοποιθτικό υγιεινισ και αςφάλειασ εν ιςχφ CE για όλο τον 
κάδο 

ΝΑΙ 

4.1.3 Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του καταςκευαςτι των κάδων κατά 
ISO 14001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ 

4.1.4 Πιςτοποιθτικό ότι οι κάδοι είναι ςφμφωνοι με τον κανονιςμό προςταςίασ 
κορφβου ΕΚ/2000/14 

ΝΑΙ 

 Βάρη  

5.1 Βάροσ κενοφ κάδου < 50kg 

5.2 Ωφζλιμο φορτίο κάδου > 300kg 

 Δείγμα  

6.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ κακϊσ και θ 
ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 θμερϊν από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι τουσ οι διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των προςφερομζνων 
κάδων 

ΝΑΙ 

 
Εγγφηςη 

 

7.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ 
(ωσ χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ 

7.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ 
από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ και να καλφπτει, 
χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό 
χειριςμό)  

> 2 ζτθ 

7.1.2 Στο διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του 
Αγοραςτι, ι εάν αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του Προμθκευτι 
μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 

7.1.3 Εγγφθςθ καταςκευισ και παροχισ ανταλλακτικϊν (υπεφκυνεσ δθλϊςεισ / 
βεβαιϊςεισ από βαςικοφσ καταςκευαςτζσ ι τον Προμθκευτι) 

> 10 ζτθ 

7.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ 
διλωςθ από τον Προμθκευτι) 

< 10 
θμζρεσ 

7.1.5 Διάρκεια που δεςμεφεται και αναλαμβάνει ο Προμθκευτισ τθν προμικεια 
ανταλλακτικϊν ςτον Αγοραςτι (υπεφκυνθ διλωςθ) 

ΝΑΙ 

7.1.6 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ 
εντόσ δφο (2) εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ περί βλάβθσ και θ 
ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 

ΝΑΙ 

7..1.7 Η διαδικαςία τεχνικισ υποςτιριξθσ να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ και ςτθν τεχνικι προςφορά να επιςυναφκεί το αντίςτοιχο 
πιςτοποιθτικό 

ΝΑΙ 

7.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. Ο τιμοκατάλογοσ 
κα ανανεϊνεται ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ 

7.3 Να δοκεί ζγγραφθ δζςμευςθ ζκπτωςθσ ςτον παραπάνω τιμοκατάλογο > 25% 

 Χρόνοσ παράδοςησ  

8.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 30 
θμζρεσ 

8.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα του Αγοραςτι με τα ζξοδα να 
βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ 

 υμπληρωματικά τοιχεία τησ Σεχνικήσ Προςφοράσ  

9.1 Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ (ι τθσ Συμφωνίασ Πλαίςιο) 
ιςχφςουν νζεσ νομοκετικζσ διατάξεισ (π.χ. εκνικοί νόμοι, κοινοτικζσ οδθγίεσ, κτλ.), 
τότε ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει κάδουσ με τεχνικά 
χαρακτθριςτικά τα οποία να ςυμμορφϊνονται με αυτζσ. Γενικά, ςε όλθ τθ 
διάρκεια του Διαγωνιςμοφ (ι τθσ Συμφωνίασ Πλαίςιο) οι προσ παράδοςθ κάδοι 
πρζπει να είναι ςε ςυμμόρφωςθ με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Ελλθνικι και 
Κοινοτικι Νομοκεςία. Να δοκεί ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ 

NAI 

9.2 Κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ (ι τθσ Συμφωνίασ Πλαίςιο) είναι αποδεκτι 
οποιαδιποτε αντικατάςταςθ του προςφερόμενου επιμζρουσ εξοπλιςμοφ / 
εξαρτθμάτων  των κάδων με αντίςτοιχα ιςοδυνάμων ι καλφτερων τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, εάν αυτι κρικεί τεχνικά επιβεβλθμζνθ αποκλειςτικά και μόνο 
λόγω μθ διακεςιμότθτασ των αντίςτοιχων προςφερομζνων. Στθν περίπτωςθ αυτι 
θ αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα κρίνει κατά πόςο οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
του νζου εξοπλιςμοφ / εξαρτθμάτων είναι ιςοδφναμεσ  ι καλφτερεσ των 
προςφερομζνων 

ΝΑΙ 

9.3 Επίςθσ, κα πρζπει να υποβλθκοφν επικυρωμζνα και επίςθμα μεταφραςμζνα 
αντίγραφα των κάτωκι πιςτοποιθτικϊν, τα οποία κα είναι ςε ιςχφ (το πολφ 
τελευταίασ διετίασ) και κα ςυμμορφϊνονται με τισ πρόςφατεσ τροποποιιςεισ :   

 Πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τα πρόςφατα πρότυπα EN 840 2/5/6,  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE,  

ΝΑΙ 

 
Οι κάδοι πρέπει επίζης να θέροσν επάνω ζηο ζώμα ή και ζηο καπάκι, ανάγλσθες επιγραθές ζηις 
οποίες, καη’ ελάτιζηον θα αναθέρονηαι ηα ακόλοσθα:  

 Το Πρόησπο EN 840, 
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 Η ζήμανζη CE,  

 Η τρονολογία καηαζκεσής,  

 Ο καηαζκεσαζηής, 

 Η τωρηηικόηηηα ηοσ κάδοσ ζε λίηρα,  

 Το ωθέλιμο βάρος εκθραζμένο ζε κιλά  

 

  

 

        ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

      Υξπζφ  09-09-2016                                    Υξπζφ  09-09-2016                             

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

        

  

 

 

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ   

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ , 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 1.       ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010. 

2. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α 8/8/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

4. Σν άξζξν 52 ηνπ 4389/2016 (ΦΔΚ 94 Α’), «1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 Α’) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1. Ο ζπληειεζηήο ηνπ 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (24%) ζηε 

θνξνινγεηέα αμία». 

5. άξζξν 11 ηνπ Ν.4013/2011 χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

6. άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014 θαη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ 

ΑΡΘΡΟ 2.       ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

  

Ο δηαγσληδφκελνο ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο  

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ίζεο κε ην 

5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. , αθφκε θη αλ ε ζχκβαζε είλαη θάησ 

ησλ 20.000,00 €. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε κήλεο απφ ηελ 

πξσηνθφιιεζή ηεο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θoξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208_S0000068063
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Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412/16 θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζε απηφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.       ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ  

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε 

πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν 

παξάδνζεο. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 

ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

Η απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο 

βίαο ή άιισλ ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. 

Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο 

ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 

πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

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. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 4.         ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη 

θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη κε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 
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α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

β) Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε (εξγαζηεξηαθή εμέηαζε). 

γ) Με πξαθηηθή δνθηκαζία. 

δ) Με φινπο ή κε φζνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ρξεηάδεηαη, αλάινγα κε ην πξνο 

πξνκήζεηα πιηθφ ή θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε. 

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. 

Σν θφζηνο δηελέξγεηαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ επηβαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο παξαιάβεη ην πιηθφ κε παξαηεξήζεηο, αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη απηφ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

δηαηππψλεη αηηηνινγεκέλα ηε γλψκε ηεο γηα ην δήηεκα αλ ην πιηθφ είλαη θαηάιιειν ή φρη γηα 

ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Δθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ 

θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί 

ε παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, κε ή ρσξίο έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε ππεξεζία ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί 

ηε ζχκβαζε, φηη νη παξεθθιίζεηο ηνπ πιηθνχ επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ θαη δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην πιηθφ κπνξεί λα απνξξηθζεί. 

Δάλ ην πιηθφ απνξξίπηεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ιφγσ παξεθθιίζεσλ πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ε επηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαη 

απνζηνιή δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ γηα άιινπο πεξαηηέξσ ειέγρνπο. 

ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε 

πεξηπηψζεηο πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο κε βάζε ηνπ ειέγρνπο πνπ δηελέξγεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

Η παξαπνκπή θαηά ηα αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ή 

απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. Η δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη εθ λένπ, ζε 

φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειέγρνπο θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο ή απφξξηςεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 

θαη 4. 

Σν αίηεκα γηα επαλεμέηαζε πιηθνχ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Σα έμνδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο παξαιαβήο, 

βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, εθφζνλ ηα είδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθά ή παξαιεθζνχλ κε 

έθπησζε, αλεμάξηεηα εάλ ε αλάζεζε γηα επαλεμέηαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ 
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πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα. Σα έμνδα απηά θαηαινγίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ θαη εθπίπηνπλ απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή 

εηζπξάηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή κε βεβαίσζε κέζσ ηνπ 

δεκνζίνπ ηακείνπ. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο, πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα παξαπέκπεηαη γηα 

επαλεμέηαζε πιηθφ ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη πξνο ηνχην, 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαιήθζε θε νξηζηηθά απφ ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δηαθσλεί κε ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ πξσηνβάζκηα ή ηε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη’ έθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ. Η 

θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη, χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ζε εξγαζηήξην δηαθνξεηηθφ 

απφ εθείλν πνπ δηελήξγεζε ηελ αξρηθή εμέηαζε. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη θαη’ έθεζε 

εμέηαζε είηε ε παξαιαβή δηελεξγείηαη απφ πξσηνβάζκηα είηε απφ δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη άιιν θαηάιιειν εξγαζηήξην απφ απηφ πνπ δηελήξγεζε ηνλ 

αξρηθφ έιεγρν, ε θαη’ έθεζε εμέηαζε γίλεηαη ζε απηφ, αιιά κε εμεηαζηή ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ 

ηνπ Κξάηνπο ή άιινπ θνξέα. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα πξνβιεπφκελα γηα 

ηελ πεξίπησζε ηέιε. Σν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε 

απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο. θαη’ έθεζε εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη 

απηεπάγγειηα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο. 

Καηά ηελ θαη’ έθεζε εμέηαζε παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, ππνρξεσηηθά δε θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Δάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο θαη’ έθεζε 

εμέηαζεο ππάξρεη δηαθσλία απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα ή ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηερληθφ ζέκα 

(φπσο εθαξκνδφκελε κέζνδνο εμέηαζεο ρξήζε νξγάλσλ), απηή δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζε 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε δε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην Αλψηαην Υεκηθφ πκβνχιην γηα 

γλσκάηεπζε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν 

κέξε. Μεηά ην απνηέιεζκα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη 

παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθή εθκεηάιιεπζε κφλν κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ θνξέα. 
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ΑΡΘΡΟ 5.       ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ -ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 

πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  

Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε 

ηελ απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Η 

πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη 

απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε 

παξάηαζε πνπ ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν 

θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ 

πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή 

εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε.  

 

ΑΡΘΡΟ 6.       ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζσγκενηρωηικά, κεηά απφ έγγξαθε 

ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο ηεο πξνκήζεηαο αξρίδεη κε ηελ σπογραθή ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη 

δηάξθεηα ενός μηνός.  

 

ΑΡΘΡΟ 7.       ΠΛΗΡΧΜΔ 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 

παξαιαβήο, απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 

ηνπ Ν.4412/2016 . 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 
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δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 

«Δμνθιήζεθε». 

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ αθνινπζεί θαη ε ηηκνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν κε 

ζηαζεξή ηηκή (ηηκή πξνζθνξάο). 

Η πιεξσκή ζα γίλεη εληφο δηκήλνπ αθνχ παξαιεθζνχλ νη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ππνβιεζνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο. 

Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη, ηέιε, θεξχθεηα ραξηφζεκα θαη ηπρφλ έμνδα ρεκηθνχ ειέγρνπ, θαζψο 

θαη νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ 

πξνζθεξφκελε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηκή. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. 

 

 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                                               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

      Υξπζφ  09/09/2016                                        Υξπζφ  09/09/2016                             

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

        

 

    ΥΡΗΣΟ ΜΗΣΡΑΚΑ                               ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ 

      Πνιηηηθφο  Μεραληθφο                                        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο 


