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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ    

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ    

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

& ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Ππομήθεια κάδων Ωπαιοκάζηπος 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 58.843,20 € 

Απιθμόρ Μελέηηρ  15 / 2015  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100 lt, θαηάιιεισλ γηα κεραληθή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ. 

Όπνπ αλαθέξεηαη ν ραξαθηεξηζκφο «πεξίπνπ», επηηξέπεηαη απφθιηζε ±5%, επί ποινή 

αποκλειζμού. 

Γενικά 

Οη ππφ πξνκήζεηα πιαζηηθνί θάδνη ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt κε πνδνκνριφ, πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο (φρη πέξαλ ηνπ έηνπο), αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπαζηή, κε θαιή θήκε ζηελ 

Διιάδα  θαη  ζην εμσηεξηθφ. 

Οη θάδνη ζα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα EN 840 θαη DIN 30700 (θαη λεψηεξα αλ ππάξρνπλ) θαη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ή θαη 14001. 

Τν βάξνο ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 50 kg θαη ην πάρνο ηνπ ζψκαηνο φρη κηθξφηεξν ησλ 

5,5 mm. Θα είλαη θαηάιιεινη λα δερζνχλ νηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη 

αληηθείκελα κε κεγάιν φγθν, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 

Οη θάδνη ζα είλαη ζε ζέζε λα θέξνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 450 kg θαη 

ν θάζε ηξνρφο ηνπο ζα κπνξεί λα θέξεη δπλακηθφ θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 200 kg.  

Θα απνηεινχληαη απφ : 

α) Τν θπξίσο ζψκα (θνξκφο) κε ζηαζεξέο ππνδνρέο αλαξηήζεσο ζηα πιατλά ηνπ ηκήκαηα 

β) Τν θαπάθη. 

γ) Τνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο θπιίζεσο κε ην ζχζηεκα πεδήζεσο. 

δ) Τν ζχζηεκα αλχςσζεο κε πνδνκνριφ. 

Τλικό καηαζκεςήρ 

Τν πιηθφ θαηαζθεπήο ζα είλαη πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο θαη ππθλφηεηαο 

(HDPE), πιήξσο αλαθπθιψζηκνπ. Θα πεξηέρεη εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο, έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ 

ππεξηψδεηο αθηίλεο, ζα έρεη απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο 
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ζεξκνθξαζίεο, ζηηο απφηνκεο θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη ζηελ επίδξαζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ 

παξαγφλησλ. 

Όια ηα ηκήκαηα ησλ θάδσλ ζα είλαη κνλνκπιφθ  (θπξίσο ζψκα, θαπάθη θιπ.) θαη ζα θαηαζθεπάδνληαη 

κε ρχηεπζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ ππφ πίεζε. Τν πιηθφ κεηά ηελ έθρπζε ζα έρεη νκνηφκνξθε θαη 

νκνηνγελή θαηαλνκή ζε φια ηα ζεκεία ηνπ θάδνπ. 

Τα κεηαιιηθά ηκήκαηα ζα έρνπλ πςειή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. 

Κςπίωρ ζώμα (κοπμόρ) 

Τν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν ζρήκα, κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, ψζηε λα 

κπνξεί λα αλπςσζεί ν θάδνο απφ ζχγρξνλνπο αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο 

παξακφξθσζήο ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θαη ε πιχζε ηνπ. Θα δηαζέηεη ζην επάλσ 

κέξνο ηνπ εηδηθή δηακφξθσζε, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ζα είλαη ρσξίο ζπλδέζεηο θαη ξαθέο, επί ποινή αποκλειζμού. 

Λφγσ ηνπ βάξνπο ησλ απνξξηκκάησλ αιιά θαη ησλ θαηαπνλήζεσλ πνπ απηνί δέρνληαη θαηά ηελ 

κεηαθνξά θαη ηελ εθθέλσζή ηνπο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο εληζρχζεηο ζην θπξίσο ζψκα 

ησλ θάδσλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

Σηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο εληζρπκέλεο βάζεηο θαη θαηάιιειε ελίζρπζε 

γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ησλ βάζεσλ αλχςσζεο ησλ θάδσλ απφ ηνπο κεραληζκνχο εθθέλσζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ. Πάλσ ζηηο πιεπξηθέο εληζρπηηθέο επηθάλεηεο ησλ θάδσλ θαη πεξίπνπ ζην θέληξν 

ηνπο ζα είλαη αθιφλεηα ζηεξεσκέλνη δχν θπιηλδξνεηδείο πείξνη, κήθνπο πεξίπνπ 50 mm ηνπιάρηζηνλ 

(έθαζηνο) θαη δηακέηξνπ πεξίπνπ 40 mm πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θάδσλ, απφ ηνπο 

κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο θάδσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

Οη θάδνη ζην θπξίσο ζψκα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο ζε αξηζκφ θαη ζέζε 

(ηνπιάρηζηνλ κία ζε θάζε πιεπξά, δεμηά θαη αξηζηεξά), θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ 

εχθνιε κεηαθίλεζε θαη αζθαιή ρξήζε ηνπο. 

Καπάκι ηος κάδος 

Τν θαπάθη ζα είλαη επίπεδεο κνξθήο κε λεπξψζεηο, ειαθξά θπξησκέλν ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα 

λεξά ηεο βξνρήο, κε εληζρπκέλεο αξζξψζεηο θαη ζα ιεηηνπξγεί είηε κε ηε ρξήζε ηνπ πνδνκνρινχ είηε 

ρεηξνθίλεηα απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο επάλσ ζε απηφ εχρξεζηεο ρεηξνιαβέο, κε δπλαηφηεηα 

αλαζηξνθήο θαηά ηνπιάρηζηνλ 180
ν
. Θα ζπλδέεηαη κε δπν εηδηθά έδξαλα ζηήξημεο ζηα πιεπξηθά 

ηνηρψκαηα ηνπ θάδνπ ψζηε λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη εχθνια. Θα πξέπεη λα έρεη εηδηθά εληζρπκέλε 

θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο θαη ρηππήκαηα. 

Τν θαπάθη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα  γηα ηελ κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ θαηά ην θιείζηκφ ηνπ.  

Σποσοί 

Ο θάζε θάδνο ζα θέξεη ηέζζεξηο αλεμάξηεηνπο, απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο, βαξέσο 

ηχπνπ, θαηάιιειεο δηακέηξνπ, αζφξπβεο θαη κεγάιεο αληνρήο (ζε ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο 

θαηαπνλήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπο) ηξνρνχο, πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ηνπο. 

Κάζε ηξνρφο ζα έρεη ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 360
ν
 γχξσ απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλά ηνπ. 
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Ο θάζε ηξνρφο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηνλ θπξίσο ζψκα κέζσ εηδηθήο βάζεσο θαηάιιεια 

εληζρπκέλεο θαη δηακνξθσκέλεο , ηθαλήο λα δέρεηαη ηα ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία θαζψο θαη ηηο 

θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ θάδνπ.  

Ο θάζε θάδνο ζα θέξεη, ζηνπο δχν εκπξφζζηνπο ηξνρνχο, αλεμάξηεην θξέλν πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη 

κε απιφ πάηεκα θαη ζα αθηλεηνπνηεί πιήξσο ηνλ θάδν (αθφκε θαη ζε θεθιηκέλεο νδνχο).   

Ποδομοσλόρ 

Ο θάδνο ζα θέξεη κε εηδηθφ πνδνκνριφ ζηηβαξήο θαηαζθεπήο απφ γαιβαληζκέλν κέηαιιν γηα ηελ 

αληνρή ζηελ νμείδσζε. 

Ο πνδνκνριφο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνχ κήθνπο (ζπλερφκελνο ρσξίο ελψζεηο) θαη θαηάιιειεο 

απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή 

ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφκην). 

Δπί ποινή αποκλειζμού, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρεη δηάηξεζε 

ηνπ ππζκέλα ηνπ θάδνπ. 

Οπή καθαπιζμού 

Σηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ ζα ππάξρεη εηδηθή νπή γηα ηελ εθξνή ησλ 

πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θάδνπ. Ζ νπή ζα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη ζα πξέπεη λα έρεη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

Άλλα ζηοισεία  

Τν γέκηζκα ησλ θάδσλ κε απνξξίκκαηα ζα γίλεηαη απιά θαη πξαθηηθά, θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα, κε 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ είηε ρεηξνθίλεηα κέζσ ησλ ρεηξνιαβψλ είηε κεραληθά κέζσ ηνπ 

πνδνκνρινχ.  

Οη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζπκβαηνί κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ Γήκνπ. Τν ζχζηεκα αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο ζα είλαη θαηάιιεισλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή αγθίζηξσζε, αλχςσζε θαη 

αλαηξνπή ηνπ θάδνπ. 

Ζ δηακφξθσζε ησλ θάδσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςψλνληαη θαη λα πιέλνληαη 

απφ ηα νρήκαηα πιπληεξίσλ θάδσλ ηνπ Γήκνπ. 

Σηνπο πιαζηηθνχο θάδνπο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ επαλάγλσζηα ζηνηρεία κε επκεγέζε 

γξάκκαηα: 

- Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ (απηνθφιιεηα γξάκκαηα ή ζεξκνεθηχπσζε) 

- Έηνο παξάδνζεο 

Δπίζεο ζα ππάξρεη απηνθφιιεηε εηηθέηα κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, ην έηνο θαηαζθεπήο, ηνλ αχμνληα 

αξηζκφ, ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ θάδνπ, ην ζήκα πηζηνπνίεζεο ηεο RAL, ην σθέιηκν θνξηίν εθθξαζκέλν 

ζε kg θαη ηνλ σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt. Γίλνληαη δεθηνί θαη ελαιιαθηηθνί ηζνδχλακνη ηξφπνη 

απνηχπσζεο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. 

Σηηο δχν εκπξφζζηεο πιεπξηθέο γσλίεο ηνπ θάζε θάδνπ ζα ππάξρνπλ αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. ψζηε ηελ λχρηα λα είλαη νξαηνί γηα απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

Οη θάδνη ζα έρνπλ ρξψκα πξάζηλν (RAL). 
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Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΤΑ, ην δε θφζηνο ησλ 58.843,20 € ζα 

θαιπθζεί απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο. Κσδηθφο CPV:34928480-6. 

 

 

  Ωξαηφθαζηξν 20/04/2015 

 

Ο Σπληάμαο  Ζ Πξντζηακέλε  
Γ.Π.Π.Π. & Π.Ε. 

 

 

 

 

  

Μηραειίδεο Ησάλλεο 

Μεραλνιφγνο Μερ/θφο  

 Δπζπκίνπ Αηθαηεξίλε 

Τνπνγξάθνο  Μερ/θφο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ    

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ    

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

& ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Ππομήθεια κάδων Ωπαιοκάζηπος 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 58.843,20 € 

Απιθμόρ Μελέηηρ  15 / 2015  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

Σηελ ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε - κεηαθνξά θαη 

παξάδνζε ησλ θάδσλ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ην Γήκν, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

  Ωξαηφθαζηξν 20/04/2015 

 

Ο Σπληάμαο  Ζ Πξντζηακέλε  
Γ.Π.Π.Π. & Π.Ε. 

 

 

 

 

  

Μηραειίδεο Ησάλλεο 

Μεραλνιφγνο Μερ/θφο  

 Δπζπκίνπ Αηθαηεξίλε 

Τνπνγξάθνο  Μερ/θφο 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ  ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΑΞΗΑ 

1 Κάδνο 1.100 lt ηεκ 208 230.00 € 47.840.00 € 

 
ΤΝΟΛΟ 47.840.00 € 

ΦΠΑ 23% 11.003,20 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 58.843,20 € 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ    

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ    

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

& ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Ππομήθεια κάδων Ωπαιοκάζηπος 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 58.843,20 € 

Απιθμόρ Μελέηηρ  15 / 2015  

 

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:   Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα θάδσλ Ωξαηνθάζηξνπ», ε νπνία ζα 

αλαηεζεί κεηά απφ δεκφζην αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ. Αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ 

πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt, θαηάιιεισλ γηα κεραληθή απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ 

Ωξαηνθάζηξνπ. 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 58.843,20 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

23%. Tν θφζηνο ησλ 58.843,20 € ζα θαιπθζεί απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:   Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

 Τεο Υ.Α. 11389/93 «Πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ο.Τ.Α.» 

 Τνπ N. 3463/06, κε ηίηιν «Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» 

 Τελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/09-08-10 (ΦΔΚ 1291 Β) απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

πεξί «αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε 

έξγσλ» 

 Τνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

– Πξφγξαµµα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/7-6-2010 η. Α΄) 

 Οη εγθχθιηνη θαη ινηπέο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:   Σπόπορ εκηελέζεωρ ηηρ ππομήθειαρ 
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Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ. Τν θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ζα είλαη ε ρακειφηεξε πξνζθνξά  θαη εθφζνλ ε πξνζθνξά είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο:   ύμβαζη 
 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο 

θαηαθχξσζεο γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη, ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, 

εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

Ο αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηή, φκσο 

ηφηε ε πξνζεζκία παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη κεηά 10 κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φζα νξίδεη ην άξζξν 24 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο:   Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό 
 

Ζ εγγχεζε εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 1,5% ηεο 

πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. δει. 717,60 €.   Παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ε νπνία αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν ην νπνίν ηελ εθδίδεη πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ην 

νξηδφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο:   Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 
 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο  ζε 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο  

λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. , παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή, θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ 

φζα νξίδεη ην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαιαβήο ησλ αληίζηνηρσλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε 

ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δπν ζπκβαιινκέλσλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 7o:   Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηωζη ηος Αναδόσος 

 

Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, 

κπνξεί λα επηβιεζνχλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ πνηληθέο ξήηξεο θ.ιπ. αλαγθαζηηθά κέηξα ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 33, 35 ηνπ ΔΚΠΟΤΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: Πλημμελήρ καηαζκεςή  
  

Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ηα είδε κε ηα νπνία ζα πξνκεζεχζεη ηνλ 

Γήκν Ωξαηνθάζηξνπ, ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο άξηζηεο πνηφηεηαο. 
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Ο Γήκνο Ωξαηνθάζηξνπ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη αλ δηαπηζηψζεη, φηη 

παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο 

ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηέο,  ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε επηπιένλ 

επηβάξπλζε γηα ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 34 ΔΚΠΟΤΑ). 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ πιηθνχ επήιζε θζνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Γήκνπ, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ πξνμέλεζε 

ην αθαηάιιειν πξντφλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο:   Φόποι - ηέλη - κπαηήζειρ 

 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ 

ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο 

δηαθήξπμεο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο:   Παπαλαβή - Σπόπορ πληπωμήρ 
 

Ζ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ 

αλαδφρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί 

πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο απφ ηελ επηηξνπή, ν Γήκνο 

Ωξαηνθάζηξνπ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Γηα ηε 

θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο:   Σόπορ - σπόνορ παπάδοζηρ 
 

Τφπνο παξάδνζεο: Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην γξαθείν 

πξνκεζεηψλ. Τφπνο παξάδνζεο ζα είλαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο ή φπνπ 

αιινχ ππνδεηρζεί απφ ηελ Υπεξεζία. 

 

Τξφπνο παξάδνζεο: Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά 

έμνδα. 

 

Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ, πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ, φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, 

ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήκνπ. 

Τν ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή ζα εθδίδεηαη κεηά απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. Μεηά απφ ηελ 

παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή, ηελ πξνζθφκηζε 
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ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ 

Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ζ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ζα νινθιεξσζεί εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο:   Πληποθοπίερ και λοιπά ζηοισεία πποζθοπών 

 

Οη δηαγσληδφκελνη ζα είλαη απνιχησο ππεχζπλνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο θαη ινηπά ζηνηρεία (νηθνλνκηθά, 

ηερληθά  θιπ.) ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Τα ζηνηρεία απηά ζα είλαη απνιχησο δεζκεπηηθά γηα απηνχο, θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

  Ωξαηφθαζηξν 20/04/2015 

 

Ο Σπληάμαο  Ζ Πξντζηακέλε  
Γ.Π.Π.Π. & Π.Ε. 

 

 

 

 

  

Μηραειίδεο Ησάλλεο 

Μεραλνιφγνο Μερ/θφο  

 Δπζπκίνπ Αηθαηεξίλε 

Τνπνγξάθνο  Μερ/θφο 

 

 


