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ΜΔΛΔΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ 
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ” 

 
 
 

 

 
 

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο …………………………..28.440,00 €….......……………………ΔΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 23%………………………………………………….6.541,20 €…….……………………… ΔΤΡΩ. 

 

χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : …………………34.981,20 €…….……………………….ΔΤΡΩ. 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 8π/2016 
 

 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Οη Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) είλαη ρψξνη εηδηθά 

δηακνξθσκέλνη ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε ηαθή ησλ απνξξηκκάησλ. Η δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ ησλ ΥΤΣΑ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηνμηθά, νξγαληθά θαη άιια 

απφβιεηα απφ ην ρψξν απφζεζεο λα κε δηαθεχγνπλ ζην γχξσ πεξηβάιινλ ή ζηνλ 

πδξνθφξν νξίδνληα ηπρφλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζηεγαλνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ κε δηάθνξα πιηθά, φπσο ρψκα. 

Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ επηθάιπςεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΥΤΣΑ 

Γήκνπ Μπθφλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ.  

Σν ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ζα παξαιακβάλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

επηθάιπςεο ηνπ ΥΤΣΑ, κεηά απφ  ηειεθσληθή εηδνπνίεζε  ή κε fax απφ ηνλ ππεχζπλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα,  ε κεηαθνξά θαη ε απφζεζή ηνπ εληφο ηνπ 

ΥΤΣΑ ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ππεξεζία. 

Θα κεηξηέηαη ζε θπβηθά επ' απηνθηλήηνπ θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

ηνπ πιηθνχ θάζε θνξά πνπ παξαιακβάλεηαη ηκεκαηηθά κία πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ. 

Η δαπάλε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζκφ € 34.981,20 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηηο 

εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ θαησηέξσ θσδηθφ εμφδσλ: 

 

 

Κ.Α. Πεξηγξαθή Κ.Α. Πηζηψζεηο 2016 

20-6662.0001 
«Πξνκήζεηα ρψκαηνο γηα 

πγεηνλνκηθή ηαθή απνξξηκκάησλ» 
34.981,20 € 

 

 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3536/2007, 

ηελ απφθαζε 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ) ηνπ ΤΠ.Δ., ηνπ Ν. 2286/1-1-95 (Πξνκήζεηεο δεκφζηνπ 

ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ) θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο θαη ζα αθνξά 

ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. 

 

 

 

  Μχθνλνο, 14-04-2016                                Μχθνλνο, 14-04-2016 
 

        Θεσξήζεθε 
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. 

 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ 

     ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΠΔ   

 

Η  πληάμαζα  
 
 
 
 

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ 
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 8π/2016 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1 Τιηθφ επηθάιπςεο Κπβηθφ Μέηξν 4.740 6 28.440,00 

 

                    ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€):  28.440,00 

 

Φ.Π.Α. 23% ΔΤΡΩ (€):    6.541,20 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€):  34.981,20 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  
 

  Μχθνλνο, 14-04-2016                                Μχθνλνο, 14-04-2016 
 

        Θεσξήζεθε 
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. 

 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ 

     ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΠΔ   

 

Η  πληάμαζα  
 
 
 
 

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  
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ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 8π/2016 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α  ΔΙΓΟ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 

1 Τιηθφ επηθάιπςεο Κπβηθά κέηξα    
 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€): 
 

Φ.Π.Α. 23% ΔΤΡΩ (€): 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΩ (€): 
 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ 
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 8π/2016 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζεωρ. 
Η παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ επηθάιπςεο γηα ην 
ΥΤΣΑ Μπθφλνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 10 «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο» ηεο Δηδηθήο 
πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
Η ζηξψζε επηθάιπςεο ζα απνηειείηαη απφ ρψκα απαιιαγκέλν απφ πέηξεο θαη πιηθά πνπ έρεη 
σο ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ ζηξψκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ.  
Θα απνηειείηαη απφ ιεπηφθνθθα θαη ρνληξφθνθθα πιηθά εθζθαθψλ κέγηζηεο δηακέηξνπ 5 cm, 
πεξηεθηηθφηεηαο ιεπηφθνθθα 80% θαη ρνληξφθνθθα 20%.  
Σν πιηθφ επηθάιπςεο ζα παξαιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηεγλφ ζε θπβηθά 
κεηξνχκελα επ΄ απηνθηλήηνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Γενικοί όποι. 
Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα : 

1. Σνπ Ν.3463/2006/ ΦΔΚ Α’114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  
2. Σνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 
3. Σνπ Ν.2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τ.Α. 35130/739/10 (ΦΔΚ 

129Β/11.08.2010) θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη 
ηελ εκέξα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν . 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο θαηαξγήζεηο , 
ζπγρσλεχζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα - 
ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α ́ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα     

6. Σηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ έηνπο 2016. 
7. Σνπ Ν.2307/1995/ ΦΔΚ Α’ 113 «Πξνζαξκνγή λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».  
8. Σνπ Ν.2539/1997/ ΦΔΚ Α’ 244 «πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο». 
9. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68 Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 
10. Σεο Τ.Α. 14967/09 (ΦΔΚ 1260 Β/25-6-2009) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη 

εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ.» 

11. Σεο Τ.Α.11389/93/ ΦΔΚ Β’185 «ΔΚΠΟΣΑ».  
Όπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ έσο ζήκεξα. 
ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξα ηεο 
ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α. 11389/93 
(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Σπόπορ ππομήθειαρ. 
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 3536/2007, ηελ 
απφθαζε 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ) ηνπ ΤΠ.Δ. θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο θαη ζα 
αθνξά ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο. 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ 
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  
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ΑΡΘΡΟ 4ο – Πποϋπολογιζμόρ ππομήθειαρ. 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ αλέξρεηαη ελδεηθηηθά 
ζε €28.440,00 ζπλ ΦΠΑ 23%  €6.541,20 ήηνη ζπλνιηθά €34.981,20.  
Η ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο, (Γήκνο Μπθφλνπ Π/Τ 2016, Κ.Α. 20-
6662.0001 «Πξνκήζεηα ρψκαηνο γηα πγεηνλνκηθή ηαθή απνξξηκκάησλ»). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγςήζειρ.  
Η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πένηε ηοιρ εκαηό 
(5%) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο σωπίρ ηον Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην λ. 4281/2014. Η 
εγγχεζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (ρξφλνο 
παξάδνζεο, πνζφηεηα, πνηφηεηα θ.ι.π.) επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 
ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Πποθεζμίερ ποινικέρ πήηπερ. 
Η πξνζεζκία παξαδφζεσο ηνπ πιηθνχ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή κε ην Γήκν Μπθφλνπ έσο ηελ 31/12/2016. 
ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ ηκεκαηηθψλ παξαιαβψλ ηεο παξαπάλσ 
πξνκήζεηαο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε ποινική πήηπα δύο ηοιρ εκαηό (2%) επί ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο γηα ηηο δχν πξψηεο εβδνκάδεο θαη ηέζζεπα ηοιρ εκαηό (4%) 
επί ηεο αμίαο ηεο θαζπζηεξνχκελεο πξνο παξάδνζε πξνκήζεηαο γηα ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε 
εβδνκάδα θαζπζηέξεζεο. Μεηά θαζπζηέξεζε πέληε εβδνκάδσλ ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 
αθπξψζεη ηε ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο θαη λα εηζπξάμεη ηελ αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο θεξχζζνληαο ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην.  
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο (άξζξν 25 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ). 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Πληπωμέρ. 
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 36 ηεο αξηζ. 11389/93 Τπ. Απφθαζεο) κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο νπνίαο θα πποηγηθεί έλεγσορ από 
ηην απμόδια επιηποπή παπαλαβήρ και θα ςπογπαθούν ηα ζσεηικά ππωηόκολλα 
ποζοηικήρ και ποιοηικήρ παπαλαβήρ. 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη: 
α) Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε 
απηνδίθαηεο παξαιαβήο ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ 
θνξέα. 
β) Απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε 
΄΄ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ΄΄. 
δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 
΄΄ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ΄΄. 
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα ππεξεζία. 
Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή, βαξχλνπλ ηνλ 
νηθείν θσδηθφ αξηζκνχ (Κ.Α.Δ.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ 
Κνηλνηήησλ. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο  – Μηηπώο Ππομηθεςηών - Ενζηάζειρ.   
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνκεζεπηή ζε απηφλ, επηηξέπεηαη έλζηαζε  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο 
αξηζ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο απηέο ηζρχνπλ έσο ζήκεξα. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Γενικά.   
Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: 
α) Σσλ Ν.3463/2006 θαη Ν. 3852/2010  
β)  Σεο απφθαζεο αξηζ. 11389/93 Τπ. Δζση. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» 
Όπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ. 
Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ επηθάιπςεο γηα ην ΥΤΣΑ Μπθφλνπ ζχκθσλα κε 
ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο : 
Η ζηξψζε επηθάιπςεο ζα απνηειείηαη απφ ρψκα απαιιαγκέλν απφ πέηξεο θαη πιηθά πνπ έρεη 
σο ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ ζηξψκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ. Θα απνηειείηαη απφ 
ιεπηφθνθθα θαη ρνληξφθνθθα πιηθά εθζθαθψλ κέγηζηεο δηακέηξνπ 5 cm, θαη πεξηεθηηθφηεηαο   
ιεπηφθνθθα 80 % θαη ρνληξφθνθθν 20%. 
Σν πιηθφ επηθάιπςεο ζα παξαιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηεγλφ ζε θπβηθά 
κεηξνχκελα επ΄ απηνθηλήηνπ. 
ηελ παξνχζα πξνκήζεηα ηζρχνπλ φπνπ απαηηνχληαη νη πξνδηαγξαθέο DIN θαη νη αληίζηνηρεο 
ΔΛΟΣ θαζψο θαη νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο I.S.O. θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Μχθνλνο, 14-04-2016                                Μχθνλνο, 14-04-2016 
 

       Θεσξήζεθε 
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. 

 
 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ 

     ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΠΔ   

 

Η  πληάμαζα  
 
 
 
 

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 8π/2016 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζεωρ. 
Η παξνχζα γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ 

επηθάιπςεο γηα ην ΥΤΣΑ Μπθφλνπ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  
Η ζηξψζε επηθάιπςεο ζα απνηειείηαη απφ ρψκα απαιιαγκέλν απφ πέηξεο θαη πιηθά 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ ζηξψκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ.  
Θα απνηειείηαη απφ ιεπηφθνθθα θαη ρνληξφθνθθα πιηθά εθζθαθψλ κέγηζηεο 

δηακέηξνπ 5 cm, πεξηεθηηθφηεηαο ιεπηφθνθθα 80% θαη ρνληξφθνθθα 20%.  
Σν πιηθφ επηθάιπςεο ζα παξαιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηεγλφ ζε θπβηθά 

κεηξνχκελα επ΄ απηνθηλήηνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσύοςζερ διαηάξειρ. 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ ζήκεξα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – ςμβαηικά ζηοισεία. 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α. Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο.  
β. Η Σερληθή Πεξηγξαθή. 
γ. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
δ. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Σπόπορ εκηελέζεωρ ηηρ ππομήθειαρ. 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 
3 ηεο Δ..Τ. ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο πνζφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο έσο ηελ 
31/12/2016 ρσξίο θακία πξφζζεηε αμίσζε επαχμεζεο ηεο ηηκήο ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ ή ηεο 
αιιαγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – ύμβαζη. 
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα έξζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ, 
νχηε κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαη λα θαηαζέζεη 
ηελ θαηά ην άξζξν 6 εγγχεζε γηα θαιή εθηέιεζε απηήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγςήζειρ.   
Γηα ηηο εγγπήζεηο ηζρχεη ην άξζξν 5 ηεο Δ..Τ. ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Έκπηωζη ηος αναδόσος. 
Δάλ γίλεηαη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξαδφζεσο ηεο 
πξνκήζεηαο ή ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ κπνξεί  λα 
θεξπρζεί έθπησηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηεο αξηζ. 11389/93 Τπ. 
απφθαζεο. 
 
 
 

 

                    
  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΩΜΑΣΟ ΓΙΑ 

ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ  
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ΑΡΘΡΟ 8ο – Πλημμέλειερ ηηρ ππομήθειαρ. 
Δάλ ε πξνκήζεηα δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ζα 
ζπληάζζεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ζην νπνίν ζα εθηίζεληαη 
νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Φόποι, Σέλη, Κπαηήζειρ. 
Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη 
θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.   
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Επιζηποθή εγγςήζεων. 
Η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν 
ζπκβαιιφκελνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο – Σελικόρ εξοθληηικόρ λογαπιαζμόρ. 
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο γίλεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο – Παπαλαβή και οπιζηική παπαλαβή. 
 
Η παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ εληνιήο – ελεκέξσζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ΥΤΣΑ Μπθφλνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή.  
Οη ηκεκαηηθέο παξαιαβέο ηνπ πιηθνχ, ζα γίλνληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη 
απφ ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ πνπ απαζρνινχληαη ζην 
ΥΤΣΑ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ ΥΤΣΑ Μπθφλνπ θαη παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ εάλ απηφο επηζπκεί. 
Η επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο θαη ζα απνηειείηαη απφ δεκνηηθνχο 
ππαιιήινπο πνπ ζα απαζρνινχληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ ή ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ.  
Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο, αθνχ εμεηάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη δηαπηζηψζεη φηη είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο ζα ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο θάζε 
θνξά πνπ παξαιακβάλεη ηκεκαηηθά κία πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή 
δηαπηζησζεί απφ ηελ επηηξνπή απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ή 
απφθιηζε ηνπ πιηθνχ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, δελ ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, αιιά ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ζην νπνίν ζα εθηίζεληαη νη 
ιφγνη ηεο απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  
Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ηζρχεη ην άξζξν 28 ηεο αξηζ. 
11389/93 απφθαζεο Τπ. Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
 
 
 

  Μχθνλνο, 14-04-2016                                 Μχθνλνο, 14-04-2016 
 

        Θεσξήζεθε 
Ο Α/Α ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Σ.Τ. 

 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ 

     ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΠΔ   

 

Η  πληάμαζα  
 
 
 
 

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 

 


