
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ   

 

  

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                                Απιθμόρ Μελέηηρ  28/2018 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ   

 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ” 

 

Προϋπολογιςμόσ δαπάνησ …………€161.240,00.………………………...…ΕΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%……………………………..…….€38.697,60.…..….……………………ΕΤΡΩ. 

 

ύνολο απαιτούμενησ πίςτωςησ : €199.937,60...…….………………..….ΕΤΡΩ. 

 

 

 

 

 

Προϋπολογιςμόσ δαπάνησ ……………………€58.100,00….......………………………ΕΤΡΩ. 

 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ……………… 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 28/2018 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ θάδσλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπιινγή θαη κεραληθή 

απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ-απνξξηκκάησλ (Α..Α.) ηνπ Γήκνπ. Ζ 

πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.  

Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΔΜ. 

1 Πιαζηηθφο ηξνρήιαηνο θάδνο ρσξεηηθφηεηαο  1100lt. 556 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ενδεικηικά ζε €161.240,00 ζπλ ΦΠΑ 

24%  €38.697,60 ήηνη ζπλνιηθά  €199.937,60.  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο (Κ.Α. 20-7135.0001) ηνπ έηνπο 2018 

ελψ ζα βαξχλεηαη θαη ν νηθείνο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019. 

Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία  ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 

κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηεο ηηκήο, για ηο ζύνολο ηηρ ππομήθειαρ,  (βάζεη ηεο παξνχζαο κειέηεο)    

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/ 8-8-2016) «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ πιηθψλ ή θαη πιηθά πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

 

ΜΔΛΔΣΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Μχθνλνο 13-08-2018 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο 13-08-2018 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 28/2018 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ ΚΑΓΩΝ 

Γενικά σαπακηηπιζηικά πλαζηικών κάδυν συπηηικόηηηαρ 1100 λίηπυν    

                                                                                                     

 Να είλαη πξφζθαηεο (φρη πέξαλ ηνπ έηνπο) θαηαζθεπήο ,αλαγλσξηζκέλνπ ηχπνπ 

θαη θαηαζθεπαζηή κε θαιή θήκε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

 Οη θάδνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζην 

πξνο ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 840 θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα 

κε ηελ πξφζθαηε νδεγία ΔΝ 840. Θα είλαη απνιχησο ζπκβαηνί κε ηνπο 

πδξαπιηθνχο κεραληζκνχο αλχςσζεο ηχπνπ «βξαρηφλσλ» θαη «ρηέλαο» ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ θαη πιπληεξίσλ θάδσλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

 

 Ο δηαγσληδφκελνο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά, γηα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο  ISO 9001 εκπνξίαο ηνπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ,  

γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ISO 14001 θαη  γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηεο αζθάιεηαο θαη  πγείαο ηεο εξγαζίαο  OHSAS 18001: 2007. 

 

 Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά, γηα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001, γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο ISO 14001, γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

ηεο εξγαζίαο OHSAS 18001: 2007 θαζψο θαη ζήκαλζε CE κε ην επίπεδν 

αθνπζηηθήο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2000/14/ΔΚ. 

 

 Γηα ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηελ δηαθξίβσζε ηαχηηζεο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

δηαθήξπμεο, απαηηείηαη απνζηνιή θαη παξάδνζε ησλ δεηγκάησλ ηνπ πιαζηηθνχ 

θάδνπ 1100 ιίηξσλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ κε ζρεηηθή απφδεημε, εληφο δχν (2) 

εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην 

δηαγσληζκφ.  

 

 Σν ηειηθφ πξντφλ (θάζε θάδνο) πνπ ζα παξαδνζεί ζα πξέπεη λα θέξεη ζην 

εκπξφζζην κέξνο ηνπ ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη ην έηνο 

παξάδνζήο ηνπ ζε ιεπθή απφρξσζε. 

 

Σν αληίγξαθν ηεο απφδεημεο ππνβνιήο δείγκαηνο ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  ηεο πξνζθνξάο ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

ΜΔΛΔΣΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 





Πποζθοπά πος δεν θα πεπιλαμβάνει, ηην ζσεηική για ηην παπαλαβή ηυν 

δειγμάηυν απόδειξη, θα αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη. 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία  δελ ζα δίδεηαη γηα  ην ζχλνιν ησλ 

ππφ πξνκήζεηα εηδψλ.  

 

 Σν βάξνο ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πεξίπνπ 48 θηιψλ θαη ην πάρνο ηνπ ζψκαηνο φρη κηθξφηεξν ησλ 5,5 mm 

ηνπ δε θαπαθηνχ φρη κηθξφηεξν ησλ 4,00 mm. Να είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ 

νηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη αληηθείκελα 

κε κεγάιν φγθν. 

 

 Οη θάδνη ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ λα είλαη ζε ζέζε λα θέξνπλ σθέιηκν 

θνξηίν επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 420 θηιψλ. Σν σθέιηκν 

θνξηίν ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ νδεγία ΔΝ 840. 

 

 Όια ηα πιαζηηθά ηκήκαηα ησλ θάδσλ λα είλαη κνλνκπιφθ  (θπξίσο ζψκα, 

θαπάθη θιπ.) θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κεηά απφ ζπκπαγή ρχηεπζε 

πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιέλην) ππφ πίεζε (injection). Σο πολςαιθςλένιο θα 

ππέπει να είναι ππυηογενέρ, ςτηλού μοπιακού βάποςρ και 

πςκνόηηηαρ (HDPE). Να πεξηέρεη εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο, έλαληη 

πνιπκεξηζκνχ απφ ππεξηψδεηο αθηίλεο, λα έρεη απφιπηε αλζεθηηθφηεηα 

ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζηηο απφηνκεο 

θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη ζηελ επίδξαζε δηαθφξσλ ρεκηθψλ 

παξαγφλησλ. Σν πιηθφ κεηά ηελ έθρπζε λα έρεη νκνηφκνξθε θαη 

νκνηνγελή θαηαλνκή ζε φια ηα ζεκεία ηνπ θάδνπ. 

 

Οι κάδοι συπηηικόηηηαρ 1100 λίηπυν θα αποηελούνηαι από : 

 

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

ηκήκαηα 

β) Σν ζθέπαζκα (θαπάθη) πνπ λα ζπλδέεηαη ζηνλ θνξκφ. 

γ) Σνπο ηέζζεξηο ηξνρνχο θπιίζεσο κε ην ζχζηεκα πεδήζεσο. 

 

 

α) Κςπίυρ ζώμα (κοπμόρ) 

 Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ λα έρεη θσληθφ ζρήκα ζε κνξθή ηξαπεδίνπ θαη κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ρσξίο 

θαηάινηπα εθθέλσζε ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ 

ην κεραληζκφ αλχςσζεο θαη ε πιχζε ηνπο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο 

ζψκαηνο λα είλαη κε παξαγσγή ελ ζεηξά , ρσξίο ζπλδέζεηο θαη ξαθέο κε 

ζπκπαγή ζε κνλνκπιφθ ρχηεπζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ κέρξη ην ρείινο ηνπ 

θνξκνχ, επί ποινή αποκλειζμού.  

 Λφγσ ηνπ βάξνπο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ δέρνληαη νη θάδνη θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ απηψλ, αιιά θαη ησλ θαηαπνλήζεσλ πνπ απηνί δέρνληαη θαηά ηελ 

κεηαθνξά θαη ηελ εθθέλσζή ηνπο, ζα πξέπεη ζην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ λα 





ππάξρνπλ βαζηέο λεπξψζεηο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπο.  

 ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθέο εληζρπκέλεο βάζεηο 

θαη θαηάιιειε ελίζρπζε γηα 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 λα είλαη αθιφλεηα ζηεξεσκέλνη δχν θπιηλδξνεηδείο πείξνη, κήθνπο 50 

mm ηνπιάρηζηνλ (έθαζηνο) θαη δηακέηξνπ 40 mm πνπ ζα ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ 

αλάξηεζε ησλ θάδσλ, απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο 

θάδσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

 Κάζε θάδνο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο (ζπκβαηφο) γηα νπνηνδήπνηε, 

δηεζλψο γλσζηφ  θαη θαζηεξσκέλν αλπςσηηθφ κεραληζκφ, ηχπνπ 

«βξαρηφλσλ» θαη «ρηέλαο» ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη πιπληεξίσλ θάδσλ 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

 Οη θάδνη ζην θπξίσο ζψκα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο 

ζε αξηζκφ θαη ζέζε, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζε θαη αζθαιή ρξήζε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θάδνη ζα πξέπεη λα 

θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ρεηξνιαβέο, δχν ζε θάζε πιεπξά. 

 ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν λα ππάξρεη εηδηθή νπή γηα 

ηελ εθξνή ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θάδνπ. Ζ νπή απηή λα 

θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη ζα πξέπεη λα παξέρεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

 

β) Καπάκι κάδος 

 Σν θαπάθη ηνπ θάδνπ λα είλαη επίπεδεο κνξθήο κε πξεζζαξηζηέο λεπξψζεηο, 

εληζρπκέλεο αξζξψζεηο ρεηξνθίλεηα κε δπλαηφηεηα αλαζηξνθήο θαηά 270ν. 

Να ζπλδέεηαη ζηνλ θνξκφ ηνπ θάδνπ κε ηξφπν ηζρπξήο θαηαζθεπήο έηζη ψζηε 

λα απνθεχγεηαη ε απψιεηά ηνπ θαηά ηελ ρξήζε ησλ θάδσλ. 

 Σν γέκηζκα ησλ θάδσλ κε απνξξίκκαηα λα γίλεηαη απιά θαη πξαθηηθά κε 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο επάλσ ζε απηφ 

εχρξεζηεο ρεηξνιαβέο, θαηά ην δπλαηφ αζφξπβεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, 

ψζηε λα κελ θζείξεηαη απφ ηελ ζπλερή ρξήζε. 

 Σν θαπάθη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ ρεηξνιαβψλ γηα 

εχθνιν άλνηγκα απηνχ. 

 Να δηαζέηεη επι ποινή αποκλειζμού ενζυμαηυμένο ζχζηεκα κείσζεο 

ζνξχβνπ ην νπνίν ζα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ θαη εληαίν κε ην 

ππφινηπν θαπάθη θαη φρη ηπρφλ πξφζζεηα ειαζηηθά ή κεηαιιηθά ηεκάρηα ηα 

νπνία απνθνιιψληαη. Σν ζχζηεκα απηφ  ζα θαίλεηαη ζην θπιιάδην ηνπ 

θαηαζθεπαζηή (prospectus) θαη ζα θαηαηεζνχλ θσηνγξαθίεο φπνπ ζα 

δηαθξίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Με ην ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κείσζεο ζνξχβνπ απνθεχγεηαη ε απψιεηα θαη 

ε θαηαζηξνθή ησλ ηπρφλ  πξφζζεηψλ θαη φρη ελζσκαησκέλσλ ειαζηηθψλ ή 

άιινπ πιηθνχ ηεκαρίσλ  κεηά απφ κηθξή ρξήζε. 





 Σν εγγπεκέλν επίπεδν ερεηηθήο ηζρχνο δεν θα ππέπει να ξεπεπνάει ηα 88,0 

db (A) ην νπνίν λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε Γήισζε πκκφξθσζεο ΔΚ πνπ ζα 

θαηαηεζεί. 

 Οη θάδνη ζα θέξνπλ εχρξεζηεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κεηαιιηθφ 

πνδνκνριφ γηα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη, ρσξίο ηελ παξεκβνιή 

ρεξηψλ.  

γ) Σποσοί 

 Ο θάζε θάδνο ζα θέξεη ηέζζεξηο ηξνρνχο βαξέσο ηχπνπ απφ ζπκπαγέο 

ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm. Θα έρνπλ ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο πεξί 

θαηαθφξπθν άμνλα θαηά 360ν, έηζη ψζηε λα είλαη επέιηθηνο ν θάδνο. 

 Ο θάζε ηξνρφο ζα ζηεξίδεηαη ζε δηραισηφ ππνζηήξηγκα κέζσ ελζθαίξνπ 

ηξηβέσο θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θάδν κέζσ εηδηθήο βάζεσο θαηάιιεια 

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

θξνχζεηο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θάδνπ. 

 Ο θάζε θάδνο ζα θέξεη αλεμάξηεην θξέλν ζηνπο δχν εκπξφζζηνπο ηξνρνχο 

πνπ ζα αθηλεηνπνηεί πιήξσο ηνλ θάδν ζε θεθιηκέλεο νδνχο.   

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΦΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 

 

 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ ζα μεπεξλνχλ ζε πιάηνο απφ 

πείξν ζε πείξν αλάξηεζεο ηα 1,40 κέηξα, ην βάζνο κε ην θαπάθη  ηα 1,10 κέηξα  θαη 

ην χςνο ζπλνιηθά  ηα 1,35 κέηξα.  

Οη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν 

ζχζηεκα αλχςσζεο θαη εθθέλσζεο ζα είλαη θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, ηζρπξήο 

θαηαζθεπήο θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή αγθίζηξσζε, αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπ 

θάδνπ. 

Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη άξηζηα κε ηνπο δηαηηζέκελνπο 

απφ ηνλ Γήκν αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ δηακφξθσζε ησλ θάδσλ ζα είλαη ηέηνηα 

ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςψλνληαη θαη λα πιέλνληαη απφ ηα εηδηθά νρήκαηα 

πιχζεσο θάδσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Γηεζλή αγνξά. 

 

 Υαπακηηπιζηικά γνυπίζμαηα κάδυν συπηηικόηηηαρ 1100 λίηπυν 

 

ηνπο πιαζηηθνχο θάδνπο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ επαλάγλσζηα 

ζηνηρεία κε επκεγέζε γξάκκαηα : 

- ην εκπξφζζην κέξνο ηνπ θάδνπ πνπ ζα πξέπεη λα  είλαη ραξαγκέλν ζην 

ζψκα ηνπ  θάδνπ κε αλάγιπθα  γξάκκαηα Γήκνο Μπθφλνπ 

- Έηνο θαηαζθεπήο 

- Δπσλπκία θαηαζθεπαζηή 





ηηο 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 επηινγήο ηνπ Γήκνπ κέζα απφ επξεία παιέηα ρξσκάησλ 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πνπ ν Γηαγσληδφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ηερληθφ 

ηνπ θάθειν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Μχθνλνο 13-08-2018 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο 13-08-2018 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 28/2018 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. 
ΤΝΟΛΟ 

(€) 

ΟΜΑΓΑ Α΄ 

1 Πιαζηηθφο ηξνρήιαηνο θάδνο 

ρσξεηηθφηεηαο  1100lt. 
290,00 556 161.240,00 

ΤΝΟΛΟ 161.240,00 

Φ.Π.Α. 24% 38.697,60 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 199.937,60 

 

 

                                                                              

 

ΜΔΛΔΣΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Μχθνλνο 13-08-2018 

 

 

 

Δπαγγειία Υαηδελάθε 

Υεκηθφο Μεραληθφο 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

Μχθνλνο 13-08-2018 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 

Σ.Τ. Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

 

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο  

 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 28/2018 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΔΙΓΟ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

(€) 

ΣΔΜ. ΤΝΟΛΟ (€) 

ΟΜΑΓΑ Α΄ 

1 Πιαζηηθφο ηξνρήιαηνο θάδνο 

ρσξεηηθφηεηαο  1100lt. 
 556  

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ …./…../2018 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

ΜΔΛΔΣΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 





ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 28/2018 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ θάδσλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπιινγή θαη κεραληθή 

απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ-απνξξηκκάησλ (Α..Α.) ηεο πφιεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  

θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 

- ηνπ λ. 4497/2016 (Α' 171)  Άξζξν 107 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 
147))» 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

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

 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 λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ άξζξνπ 68 “πκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ” ηνπ λ. 

3863/2010 (Α 115) “Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 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”, 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α). 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 

114 Α). 

ΜΔΛΔΣΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

 





 Σελ κε αξηζκ. πξση. Π1/542/4.3.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην 

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-

ΠΦ5). 

  Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν..3731/2008 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο” 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 Σνπ ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ » 

 ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..),. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Σα πξνζθεξφκελα είδε  πιήξε  ζα παξαδνζνχλ  θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα κέξε πνπ 

ζα ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν ζε δηάζηεκα εκαηόν είκοζι (120) ημεπών απφ ηελ 

εγγξαθή παξαγγειία ηνπο. Γχλαηαη ε παξαγγειία λα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ 

Σα  ζπκβαηηθά  ηεχρε   θαη  ζηνηρεία, κε  βάζε  ηα  νπνία  ζα  εθηειεζζεί  ε  πξνο  

αλάζεζε πξνκήζεηα, είλαη  ηα αλαθεξφκελα  παξαθάησ: 

1. Ζ Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 

2. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

3. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή –Πξνδηαγξαθέο 

4. Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο. 

5. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

 

 

 





ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ-ΓΔΙΓΜΑΣΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά 

θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα επηδείμνπλ δείγκα 

ηνπ πιαζηηθνχ θάδνπ 1100 ιίηξσλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ κε ζρεηηθή απφδεημε, 

εληφο δχν (2) εκεξψλ ηνπιάρηζηνλ, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ. 

Σα έμνδα γηα θάζε εμέηαζε δείγκαηνο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, νκνίσο βαξχλεηαη 

θαη γηα θάζε  δείγκα πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΡΝΗΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΤΝΔΥΔΙΑ ΑΤΣΗ 

Δάλ ν αλαδεηρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ηεο 

πξνκήζεηαο ρξνληθφ δηάζηεκα ην πνιχ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο γλσζηνπνίεζεο 

ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο ζην φλνκά ηνπ, ή δελ θαηαζέζεη ηελ 

θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν εγγχεζε, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθ 2% εθπίπηεη 

απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο κεηά απφ απηά είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη  ηελ  

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη θαλέλαο ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ηζρχνπλ  ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 θαη 106 ηνπ Ν. 4412/2016 . 

Ο Γήκνο ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δηθαηνχηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε 

θάζε ηπρψλ γελνκέλεο ζ’ απηφλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκηάο απφ κέξνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή πνπ αξλήζεθε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ 

ησλ πσινπκέλσλ θαη εγγπάηαη ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε θξπκκέλνπ 

ειαηηψκαηνο. 

Καηά ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη φιεο νη 

ηδηφηεηεο πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη νη ηπρφλ επειζνχζεο θζνξέο, θιπ. Λφγσ 

πιεκκεινχο θαηαζθεπήο ή θαθήο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεζέλησλ  πιηθψλ. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ, νξίδεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε έλα (1) ρξφλν 

απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή. 

Καζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο λα 

αληηθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε εμάξηεκα ή ηκήκα πνπ ζα απνδεηρζεί 

ειαηησκαηηθφ. 





ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Σν πνζνζηφ έθπησζεο ην νπνίν πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο ππέξ ηνπ Γήκνπ, 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ 

Δλδεηθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία ππάξρεη ζηε Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.  

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζε θακηά αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή 

αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηελ παξάδνζε θαη δελ 

δηθαηνχληαη πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΟΤ – ΔΤΘΤΝΗ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΟΗ  

Όια γεληθά ηα έμνδα κέρξη ηελ παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ζε κέξε πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ην Γήκν Μπθφλνπ, θαζψο θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, βαξχλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί κέρξη 

ηεο παξάδνζεο απηνχ ζην Γήκν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΘΔΣΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΦΩΝΙΑ  

Ζ απφ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε αζέηεζε φξνπ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη 

ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο ή ε κε πιήξεο ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνπο φξνπο 

απηψλ παξέρεη ζην Γήκν ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξ. 206 θη επφκ.) 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΔΚΠΣΩΣΟΤ  

Ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 θαη 204 ηνπ Ν. 4412/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΣΟΤ  

Ο πσιεηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ θαη εγγπάηαη γηα 

ηελ αλππαξμία νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο. 

Ο πσιεηήο επζχλεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Δάλ εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο παξνπζηαζζεί έιιεηςε ζπκθσλεζείζεο ηδηφηεηαο ή 

ειαηηψκαηα ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφο λα δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ παξαιαβή,  ν 





Γήκνο δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα επηδηψμεη είηε ηελ αλαζηξνθή ηεο 

αγνξνπσιεζίαο είηε ηελ αλάινγε κείσζε ηνπ ηηκήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ απφ ην Γήκν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη 

ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΓΔΙΔ ΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΓΗ  

Ζ άδεηα εηζαγσγήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί θαζψο θαη ε 

άδεηα εμαγσγήο απφ ηελ ρψξα πξνζέιεπζήο ηνπ, εθδίδνληαη κεξίκλεο θαη δαπάλεο 

ηνπ πξνκεζεπηή (νη ηηκέο εηζαγνκέλσλ εηδψλ ζηελ πξνζθνξά ελλννχληαη άλεπ 

δαζκψλ). 
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