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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Αρ. Μελζτθσ:2/2020 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ:«ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ 

ΤΛΛΟΓΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ » 

 
 

 
Προϋπολογιζμόςδαπάνης…..…………..€180.000,00….......………………..………….ΕΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α…………………………..………..€43.200,00……..….…………..….…….……ΕΤΡΩ. 

 

ύνολο απαιηούμενης πίζηωζης …..…...€223.200,00…….………….…………….…...ΕΤΡΩ. 

 

ΑΝΤΙΓΑΦΟ ………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια και λειτουργία για ζνα ζτοσ ενόσ (1)ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Πράςινο θμείο.Σο ςφςτθμα 
αποτελείται από αυτοκινοφμενο όχθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ 
λειτουργία του για δϊδεκα μινεσ με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και τθν 
αποτελεςματικι (ποιοτικά και ποςοτικά) ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε διακριτά 
ρεφματα.  
 
Σο ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ειςάγει τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ 
εξοπλιςμοφ και δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ, τα οποία είναι τα κφρια ςυςτατικά για τθν 
επιτυχι και αποδοτικι ανάπτυξθ διακριτϊν ρευμάτων ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
και τθν επίτευξθ υψθλισ κακαρότθτασ ανακτιςιμων υλικϊν. Θ μζχρι τϊρα εμπειρία ζχει 
δείξει ότι θ ανάπτυξθ του εξοπλιςμοφ πρζπει να γίνεται παράλλθλα με τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και των μακθτϊν και το αντίςτροφο, διαφορετικά οι πολίτεσ 
απογοθτεφονται και δεν επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ αποδοτικότθτα των πόρων.  
 
Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ περιλαμβάνει τθ λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, 
τθ διαχείριςθ και τθ μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν προσ εγκαταςτάςεισ 
αποκικευςθσ ι επεξεργαςίασ, τθ λειτουργία του ανταποδοτικοφ ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ 
και τθν υλοποίθςθ δράςεων εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε πολίτεσ και μακθτζσ. Θ 
λειτουργία λαμβάνει χϊρα με εφαρμογι προγράμματοσ ςτάκμευςθσ ςε κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ, πλατείεσ ι/και ςχολεία και λειτουργία του ςυςτιματοσ βάςει προγράμματοσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ που ζχει ςυμφωνθκεί με τθν ανακζτουςα αρχι.   
 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ με όλεσ τισ πτυχζσ που αναφζρκθκαν ανωτζρω, υλοποιείται 
από τον ίδιο ανάδοχο που προμθκεφει τον εξοπλιςμό, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία και τθ μεγιςτοποίθςθ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων (ςυλλογι ποςοτιτων 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν και μακθτϊν). Θ παράλλθλθ 
υλοποίθςθ τθσ ςυλλογισ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ από τον ίδιο ανάδοχο, προάγει  τθν 
υποςτιριξθ τθσ ενιαίασ και αποτελεςματικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ και τθσ άρρθκτθσ 
ςφνδεςθσ και ςυνάρτθςθσ τθσ ςυλλογισ από τθν ευαιςκθτοποίθςθ που μπορεί να 
πραγματοποιθκεί μόνο από τον ανάδοχο που κα ςυλλζγει / λειτουργεί τον εξοπλιςμό 
ςυλλογισ κακϊσ θ ευαιςκθτοποίθςθ γίνεται ταυτόχρονα από το προςωπικό που ςυλλζγει 
και λειτουργεί το ςφςτθμα επιβράβευςθσ– «κερδίηω όςο ανακυκλϊνω» -με κάρτα του 
πολίτθ. 
Θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσδιακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
ςυντελείουςιαςτικά και άμεςα ςτθν υιοκζτθςθ τθσ εκνικισ πολιτικισ ςφμφωνα με τον 
Ε..Δ.Α. και ςτθν εκπλιρωςθ τθσ νομικισ υποχρζωςθσ των Διμων ςχετικά με τθ διαχείριςθ 
των ςτερεϊν αποβλιτων και τθν επίτευξθ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ ςε τζςςερα ρεφματα, κακϊσ και άλλων ανακυκλϊςιμων υλικϊν (λάδια, 
ΑΘΕΕ), θ ςωςτι διαχείριςθ των οποίων εξαρτάται από τθν μζγιςτθ ευαιςκθτοποίθςθ και 
ςυμμετοχι των πολιτϊν.  

 

 

 
 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 

20REQ007236088 2020-08-28



3 

 

Θ παροφςα μελζτθ περιλαμβάνει: 

 ΑΡΚΡΟ 1. Προμικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό 
Πράςινο θμείο TMHMA A 

 ΑΡΚΡΟ 2. Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό 
Πράςινο θμείο για δϊδεκα μινεσTMHMA Β 
Οι προςφορζσ οι οποίεσ κα κατατεκοφν κα καλφπτουν το ςφνολο των παραπάνω τμθμάτων.  

Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μια κατθγορία υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα ανωτζρω 
αναφερόμενα ι μζροσ αυτϊν.  

Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ των ειδϊν ορίηεται ωσ παρακάτω – ςε 
ςυνάρτθςθ με τα διαφορετικά είδθ/τμιματα-αρχόμενθσ από τθν θμερομθνία του χρόνου 
ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: 

Για το ΤΜΗΜΑ Α (Προμικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν): 
Δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ 

Για το ΤΜΗΜΑ Β (Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν): 
Δϊδεκα (12) μινεσ, από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του οχιματοσ. 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ τουλάχιςτον από 
τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ Λ και ΛΛΛ τθσ παροφςασ. 

Σοςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (ΔΑΤ) κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
ςυλλογι ξεχωριςτϊν ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν με παράλλθλθ προϊκθςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν και ιδίωσ των μικρϊν παιδιϊν ςτθν φιλοςοφία τθσ 
ανακφκλωςθσ και οικολογικισ ευαιςκθςίασ ςτο πλαίςιο των αναπτυςςόμενων δράςεων 
που περιλαμβάνονται ςτον Περιφερειακό χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων.  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των223.200,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% και κα βαρφνει τον Προχπολογιςμό του Φορζα 
οικονομικοφ ζτουσ 2020  ςτον ΚΑ  20-7135.0009 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
Προςφορζσ για μζροσ τθσ μελζτθσ ι και διαφοροποιιςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
δεν γίνονται δεκτζσ. 
 
 

 

 
 

 

 

 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
 
 
 

 
ΒασίλειοςΚαραβάς  ΓΔ29 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
 Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 

 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

ΤΜΗΜΑ Α (Άρκρο 1)  

Άρκρο ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Προμικεια ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Πράςινο θμείο 

Σεμάχιο 1 150.000,000 150.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 150.000,00 

ΤΜΗΜΑ Β (Αρκρο 2) 

Άρκρο ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΗΣΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

2 

Λειτουργία ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Πράςινο θμείο 

Μινεσ 12 2.500,000 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 30.000,00 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Β 180.000,00 

ΦΡΑ 24% 43.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α-Β 223.200,00 

 

Ιτοι διακόςιεσ είκοςι τρεισ χιλιάδεσ διακόςιαευρϊ (223.200,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24% 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
 
 
 

 
 
ΒασίλειοςΚαραβάς  ΓΔ29 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

 
Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 

 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 

ΘΜΕΛΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

Α.Τ. Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟ/τεμ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ 
(€) 

1 ΤΜΗΜΑ Α    

 Ρρομικεια 
ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν – Κινθτό 
Ρράςινο Σθμείο 

1   

   ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΡΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ήτοι ποςό (………………………€)…………………………………………………………………………………………… 

(ολογράφωσ) (πλζον ΦΡΑ 24%)  

Α.Τ. Ρεριγραφι ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΣΟ/τεμ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ (€) 

2 ΤΜΗΜΑ Β    

 Λειτουργία ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Πράςινο θμείο 

12   

   ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΡΑ 24%  

    ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ήτοι ποςό (………………………€)………………………………………………………………………………………… .. 

(ολογράφωσ) (πλζον ΦΡΑ 24%) 

 

 

 

..…./……./2020 

 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ: 

 

φραγίδα/Τπογραφι 
 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ   
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

ΑΘΟ 1. (ΤΜΗΜΑ Α) 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

(CPVs: 90511000-2, 90512000-9) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Προβλζπεται θ προμικεια και θ λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Πράςινο θμείο. Σο ςφςτθμα αποτελείται από 

αυτοκινοφμενο όχθμα διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ λειτουργία του. 

Σο όχθμα κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο και κα περιζχει κατάλλθλο εξοπλιςμό ζτςι 

ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί και ςε προγράμματα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν ςε κζματα ανακφκλωςθσ και διαλογισ ςτθν πθγι. 

Σο υπό προμικεια όχθμα κα είναι απολφτωσ καινοφργιο, αμεταχείριςτο και πρόςφατθσ 

καταςκευισ, από το τελευταίο μοντζλο τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ του καταςκευαςτι, με 

μεγάλθ και άνετθ καμπίνα με χαμθλό κζντρο βάρουσ. Κα είναι αυτοκινοφμενο, μικτοφ 

βάρουσ τουλάχιςτον 5.600kg με μζγιςτο τα 7.000 kgκαι κα διακζτει ξεχωριςτά μζςα 

ςυλλογισ  για κάκε επιμζρουσ υλικό που ςυλλζγεται. Σα υλικά που κα ςυλλζγονται κα 

είναι: 

1. Μζταλλα 

2. Πλαςτικά 

3. Χαρτί 

4. Γυαλί 

5. φνκετθ υςκευαςία 

6. Ροφχα 

7. Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΕΕ)-μικροφ μεγζκουσ 

8. Βρϊςιμα ζλαια και λίπθ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ αφορά: 

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 223.200,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% (180.000,00 €  πλζον ΦΡΑ 24%). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι, 
πρωτοκόλλθςθ και ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘ. 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 

ΟΜΘΚΕΛΑ ΤΛΛΚΩΝ ΓΛΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΑΚΛΘΣΛΚΩΝΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

20REQ007236088 2020-08-28



7 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ 

Όλεσ οι απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν είναι υποχρεωτικζσ, ουςιϊδεισ και 

απαράβατεσ, θ τυχόν φπαρξθ απόκλιςθσ κα ςθμαίνει απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Όπου 

απαίτθςθ αναφζρεται με τθ λζξθ «περίπου» γίνεται αποδεκτι απόκλιςθ + 5% τθσ 

αναφερόμενθσ τιμισ. 

1. ΡΛΑΙΣΙΟ 

Σο όχθμα κα αποτελείται από αυτοκίνθτο πλαίςιο, γνωςτοφ καταςκευαςτι ευρείασ 

κυκλοφορίασ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Κα πρζπει να είναι απολφτωσ καινοφργιο, πετρελαιοκίνθτο, θμιπροωκθμζνθσ κατθγορίασ 

οδιγθςθσ, πρόςφατθσ καταςκευισ, από το τελευταίο μοντζλο τθσ αντίςτοιχθσ ςειράσ του 

καταςκευαςτι. 

Προσ εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ςτιβαρότθτασ και ακαμψίασ το δυνατό κατά τθ 

φόρτωςθ, είναι υποχρεωτικό το ςαςί του οχιματοσ να είναι βαριάσ καταςκευισ τφπου 

κλίμακασ, δθλαδι με εγκάρςιεσ δοκοφσ, τφπου ςκάλασ, με δφο μορφοδοκοφσ διατομισ και 

όχι απλϊσ από ςτραντηαριςτι λαμαρίνα, ζτςι ϊςτε να ζχει απαιτοφμενθ αντοχι για φορτίο 

τουλάχιςτον 20% μεγαλφτερο του ανϊτερου επιτρεπόμενου. 

Οι διαςτάςεισ, τα βάρθ, θ κατανομι των φορτίων κλπ, κα ικανοποιοφν τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα. 

Σο όχθμα κα παραδοκεί με τισ απαραίτθτεσ επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα 

κακορίςει ο Φορζασ. 

Σο προσ προμικεια όχθμα κα πρζπει, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ., να φζρουν τουσ 

προβλεπόμενουσ κακρζπτεσ, φωτιςτικά ςϊματα για τθν οπιςκοπορεία, επικυμθτι είναι και 

θ φπαρξθ αντικλεπτικοφ ςυςτιματοσ (immobilizer) 

Σο όχθμα κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω πρόςκετα εξαρτιματα: 

1. Εργαλειοκικθ με εργαλεία ςυχνισ χριςθσ 

2. Πυροςβεςτιρα κατά Κ.Ο.Κ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία και τφπο 

3. Πλιρεσμεταλλικόφαρμακείο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ  

4. ειρά εγχειριδίων ςυντθριςεωσ και κάκε άλλο βοικθμα ςτθν Ελλθνικι 

5. Πλιρθ εφεδρικό τροχό μετά του ελαςτικοφ 

 

2. ΚΙΝΗΤΗΑΣ 

Ο κινθτιρασ κα είναι πετρελαιοκίνθτοσ, 4κφλινδροσ, υδρόψυκτοσ, αμζςου εγχφςεωσ, με 

υπερπλιρωςθ (Turbo) με ψφξθ αζρα υπερπλιρωςθσ (Intercooler), από τουσ γνωςτοφσ ςε 

κυκλοφορία τφπουσ νζασ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ  EURO VI-d, ιςχφοσ τουλάχιςτον 

140Hp και ανάλογθσ ροπισ. Κα  αξιολογθκεί θ φπαρξθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων 

τροφοδοςίασ καυςίμου όπωσ θ χριςθ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου, τουρμπίνασ, 

κοινοφ αυλοφ (commonrail) ι άλλων αντίςτοιχων ςυςτθμάτων υπερυψθλισ πιζςεωσ κλπ. Ο 

κυβιςμόσ του κινθτιρα κα είναι περίπου 3000cm3 (με απόκλιςθ + 5%) . 

Να δοκοφν τα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα, ιτοι: 

 Σφποσ και καταςκευαςτισ 

 Θ πραγματικι ιςχφσ, ςτον αρικμό ςτροφϊν ονομαςτικισ λειτουργίασ 
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 Οι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ πραγματικισ ιςχφοσ και τθσ ροπισ ςτρζψθσ ςε ςχζςθ 

με τον αρικμό ςτροφϊν (επίςθμα διαγράμματα καταςκευαςτι), κακϊσ και οι 

καμπφλεσ οικονομίασ καυςίμου  

 Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των κυλίνδρων κακϊσ και ο κυλινδριςμόσ και θ ςχζςθ 

ςυμπίεςθσ 

 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Σο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι μθχανικό και κα διακζτει ζξι (6) ταχφτθτεσ 

εμπροςκοπορείασ και μία (1) οπιςκοπορείασ, τουλάχιςτον, πλιρωσ ςυγχρονιςμζνων ςτο 

κιβϊτιο ταχυτιτων. 

Κα φζρει ςυμπλζκτθ μεγάλθσ διαμζτρου, κατά προτίμθςθ με υδραυλικό ςφςτθμα ελζγχου 

και αυτόματο ςφςτθμα ρυκμίςεωσ διακζνου ϊςτε να μθ χρειάηεται ρφκμιςθ 

(Maintenancefree). 

 

4. ΑΞΟΝΕΣ-ΑΝΑΤΗΣΗ 

Σο πλαίςιο κα είναι 2 αξόνων. Ο εμπρόςκιοσ άξονασ κα φζρει ανεξάρτθτθ ανάρτθςθ για 

κάκε τροχό με αντιςτρεπτικζσ ράβδουσ. Ο οπίςκιοσ άξονασ κα είναι πλιρουσ πλεφςεωσ με 

παραβολικά ελατιρια. Κα διακζτει διπλοφσ τροχοφσ ςτον οπίςκιο άξονα και μονό ςτον 

εμπρόςκιο. Όλοι οι τροχοί κα φζρουν: 

 Αμορτιςζρ υδραυλικά, τθλεςκοπικοφ τφπου, διπλισ δράςεωσ 

 Ράβδουσ εξιςορρόπθςθσ 

 Ελαςτικοφσ αντικραδαςμικοφσ αποςβεςτιρεσ προοδευτικισ δράςεωσ 

Σο όχθμα κα φζρει ελαςτικά επίςωτρα καινοφργια, ακτινωτοφ τφπου(radial), χωρίσ 

αεροκάλαμο (tubeless), πζλματοσ αςφάλτου ι θμιτρακτερωτό, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 

2001/34/ΕΚ ι νεϊτερθ τροποποίθςι τθσ και να ανταποκρίνονται ςτουσ Κανονιςμοφσ 

ETRTO. 

τθν τεχνικι προςφορά κα δοκεί κατά τρόπο ςαφι ο τφποσ, ο καταςκευαςτισ και οι 

ικανότθτεσ αξόνων, αναρτιςεων και ελαςτικϊν (ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1992/62/ΕΟΚ 

ι/και νεότερθ τροποποίθςθ αυτισ). 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Σο τιμόνι κα ευρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ και κα είναι απαραίτθτα υδραυλικισ ι 

θλεκτρικισ υποβοικθςθσ. Κα δοκοφν όλα τα ςτοιχεία και οι ακτίνα ςτροφισ του πλιρουσ 

οχιματοσ. Σο τιμόνι κα είναι ρυκμιηόμενο. Θ ακτίνα ςτροφισ είναι επικυμθτό να είναι θ 

ελάχιςτθ δυνατι. 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΔΗΣΗΣ 

Σο όχθμα κα φζρει αυτορυκμιηόμενα υδραυλικά φρζνα ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, με 

ενίςχυςθ « ςζρβο» και αντλία κενοφ. Κα προτιμθκοφν οχιματα με διςκόφρενα ςε όλουσ 

τουσ τροχοφσ. Επιπλζον κα υπάρχει μθχανικό φρζνο ςτάκμευςθσ, το οποίο δφναται να 

λειτουργιςει και ωσ ςφςτθμα πζδθςθσ  εκτάκτου ανάγκθσ. 
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Κα διακζτει ςφςτθμα Αντιμπλοκαρίςματοσ Σροχϊν (A.B.S.), ςφςτθμα Αντιολίςκθςθσ 

Σροχϊν (ASR) κακϊσ και ςφςτθμα κατανομισ πίεςθσ πζδθςθσ ανάλογα με το φορτίο ςτον 

πίςω άξονα (EBD) ι ςφςτθμα αντίςτοιχου τφπου. Επιπλζον κα διακζτει ςφςτθμα 

θλεκτρονικοφ ελζγχου ςτακεροποίθςθσ (ElectronicStabilitySystem-ESP). 

τον πίνακα οργάνων του οχιματοσ κα υπάρχει ενδεικτικι λυχνία για τθ φκορά των 

φρζνων. 

7. ΚΑΜΡΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Ο κάλαμοσ κα είναι εξϋολοκλιρου μεταλλικόσ, αεροδυναμικισ καταςκευισ κατάλλθλοσ για 

τθ μεταφορά τριϊν (3) ατόμων. Κα ζχει δφο εξωτερικοφσ θλεκτρικοφσ κακρζπτεσ με 

αντικραδαςμικι ςτιριξθ. Ο ανεμοκϊρακασ κα είναι μονοκόμματοσ, πανοραμικοφ τφπου 

από πολφφυλλα κρφςταλλα αςφαλείασ, με ειδικι επεξεργαςία για τθν απορρόφθςθ των 

αντανακλάςεων (laminated), με τουσ αντίςτοιχουσ υαλοκακαριςτιρεσ λειτουργίασ δφο 

βακμίδων. 

Σο όλο ςυγκρότθμα τθσ καμπίνασ κα πρζπει να ςτθρίηεται επί του πλαιςίου του οχιματοσ 

μζςω αντικραδαςμικϊν ελαςτικϊν βάςεων. 

Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ κα παρζχει επαρκι κερμικι και θχθτικι μόνωςθ. Κα ζχει ζνα 

κάκιςμα για τον οδθγό και ζνα διπλό για δφο ςυνοδθγοφσ. Σο κάκιςμα του οδθγοφ κα είναι 

ρυκμιηόμενο κατά τον διαμικθ άξονα με ρυκμιηόμενθ κλίςθ τθσ πλάτθσ. Όλα τα κακίςματα 

κα φζρουν μαξιλαράκια κεφαλισ και ηϊνεσ αςφαλείασ. 

Οι κφρεσ όλεσ κα ζχουν παράκυρα που κα είναι ανοιγόμενα, με κρφςταλλα αςφαλείασ 

(τφπου securit). Σα παράκυρα του οδθγοφ και του ςυνοδθγοφ, κα ανοίγουν με θλεκτρικό 

ςφςτθμα.  

Θ προςπζλαςθ του οδθγοφ ςτο κάκιςμά του κα πρζπει να γίνεται ανεμπόδιςτα και από τισ 

δφο πλευρζσ του οχιματοσ. 

Θ καμπίνα οδιγθςθσ κα διακζτει δφο τουλάχιςτον αλεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, ψθφιακό 

ράδιο-cd, δάπεδο καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κζρμανςθσ με δυνατότθτα 

ειςαγωγισ μζςα ςτο κάλαμο του οχιματοσ μθ κερμαινόμενου φρζςκου αζρα, air-condition, 

πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθσ τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ και γενικά κάκε 

εξάρτθςθ ενόσ καλάμου ςφγχρονου οχιματοσ . 

Ο πίνακασ ελζγχου κα ζχει εργονομικι διάταξθ με όλα τα απαραίτθτα όργανα που 

προβλζπονται από τον ΚΟΚ . 

Κατϋ ελάχιςτον κα υπάρχουν τα εξισ όργανα: 

 Σαχφμετρο με χιλιομετρθτι 

 τροφόμετρο 

 Σαχογράφοσ 

 Ζνδειξθ ςτάκμθσ καυςίμου 

 Κερμοκραςία ψφξθσ του κινθτιρα 

Επικυμθτι είναι και θ φπαρξθ ενδεικτικϊν λυχνιϊν για τθ κερμοκραςία νεροφ ψφξθσ, 

ςτάκμθσ υγρϊν φρζνων, φόρτιςθσ ςυςςωρευτι, πίεςθσ λαδιοφ, φϊτων πορείασ και 

προβολζων, φανϊν αλλαγισ κατεφκυνςθσ (φλασ) και ςυςτιματοσ alarm, λειτουργίασ 

χειρόφρενου, φπαρξθσ νεροφ ςτο φίλτρο πετρελαίου κλπ. 
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8. ΒΑΦΗ-ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Εξωτερικά το όχθμα να είναι χρωματιςμζνο με χρϊμα μεταλλικό ι ακρυλικό ςε δφο 

τουλάχιςτον ςτρϊςεισ μετά από ςωςτό πλφςιμο, απολίπανςθ, ςτοκάριςμα και αςτάρωμα 

των επιφανειϊν, ανταποκρινόμενο ςτισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ βαφισ και τα ποιοτικά πρότυπα 

που εφαρμόηονται ςτα ςφγχρονα οχιματα. τθν τεχνικι προφορά κα δοκοφν τα 

χαρακτθριςτικά βαφισ του οχιματοσ. 

Θ απόχρωςθ του χρωματιςμοφ του οχιματοσ, εκτόσ από τα τμιματα που καλφπτονται από 

ζλαςμα αλουμινίου ι άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ επιγραφζσ 

κα κακοριςτοφν μετά τθν υπογραφι τθσ τελικισ ςφμβαςθσ ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα.  

Σο όχθμα κα είναι βαμμζνο ςε χρϊμα λευκό αρίςτθσ ποιότθτασ. Σο πλαίςιο κα πρζπει να 

ζχει υποςτεί ειδικι επεξεργαςία για τθ μεγαλφτερθ δυνατι προςταςία. 

Για τθν υπερκαταςκευι, κα υπάρχει εξωτερικι βαφι των τοιχωμάτων του καλάμου (με 
βαςικό χρϊμα λευκό RAL 9010) ςτθ φάςθ καταςκευισ των πολυεςτερικϊν φφλλων, με 
γωνίεσ αλουμινίου (από ανοδειωμζνο αλουμίνιο ςτο φυςικό γκρι μεταλλικό χρϊμα) και 
υποπλαιςίου (ανκρακί παρόμοιο με τθν απόχρωςθ του ςαςί του αυτοκινιτου). 

 

9. ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Οι διαςτάςεισ τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι τουλάχιςτον: Μικοσ=4,20m, Πλάτοσ=2,30 m, 

Υψοσ=2,30 m με πίςω πόρτα αναδιπλοφμενθ και πλαϊνζσ ειςόδουσ. 

Για τθν καταςκευι τθσ κόφασ κα χρθςιμοποιθκεί ιςοκερμικό πάνελ. Θ μετϊπθ, τα πλευρικά 

τοιχϊματα, όπωσ και οι πόρτεσ, κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ενιςχυμζνα 

ιςοκερμικά panels τφπου sandwich, (G.R.P.-XPS-G.R.P), πάχουσ 25mm ι 35mm. 

Σο panelκα αποτελείται εξωτερικά και εςωτερικά, από ενιςχυμζνο φφλλο πολυεςτζρα, 

πάχουσ 1,5~2mm, και εςωτερικό μονωτικό υλικό από XPS (εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ) 

μζγιςτθσ πυκνότθτασ, με τισ απαραίτθτεσ κάκετεσ εςωτερικζσ ενιςχφςεισ, ςυνολικοφ 

πάχουσ 25mm ι 35mm. 

Θ ζνωςθ των τοιχωμάτων γίνεται με τα κατάλλθλα προφίλ αλουμινίου, ενϊ οι εξωτερικζσ 

γωνίεσ τουσ καλφπτονται με ςτρογγυλευμζνα αρμοκάλυπτραανοδειωμζνου αλουμινίου για 

τθν προςταςία του αμαξϊματοσ από τα χτυπιματα.  

Όλοι οι αρμοί του αμαξϊματοσ ςτεγανοποιοφνται με αρμόκολλεσπολυουρεκανικισ βάςθσ 

ςτθ φάςθ τθσ ςυναρμολόγθςθσ, ενϊ ςτθν τελικι φάςθ του φινιρίςματοσ, χρθςιμοποιοφνται 

ειδικζσ κόλλεσ με προςταςία UV από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. Σο panel κα διακζτει 

εξωτερικά λευκι απόχρωςθ, από το ειδικό χρϊμα το οποίο είναι και το τελικό χρϊμα του 

αμαξϊματοσ. Σα ιςοκερμικά panels κα προςφζρουν κερμομόνωςθ, ςτιβαρότθτα ςτθν 

καταςκευι, ενιαία και λεία εξωτερικι επιφάνεια, ελαφρφ ςυνολικό βάροσ και ευκολία ςτθν 

επιςκευι. 

τθ δεξιά πλευρά (αυτι του ςυνοδθγοφ) του αμαξϊματοσ κα υπάρχουν δφο (2) καπάκια / 

χωρίςματα με δυνατότθτα να ανοίγουν. Για υποβοικθςθ και ςυγκράτθςθ ςτθν ανοικτι 

κζςθ, κα πρζπει να υπάρχουν αμορτιςζρ αερίου. Περιμετρικά των καπακιϊν, κα υπάρχει 

κατάλλθλο πλαίςιο με λάςτιχα ςτεγανοποίθςθσ.Με το άνοιγμά τουσ κα επιτρζπεται θ 

δθμιουργία ειςόδου με κλίμακα, ϊςτε να αυξάνεται ο ωφζλιμοσ χϊροσ τθσ 

υπερκαταςκευισ και να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςτο Όχθμα Διακριτισ υλλογισ 

Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν.Κάτω από το δάπεδο τθσ υπερκαταςκευισ κα πρζπει να υπάρχει ο 
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απαραίτθτοσ αρικμόσ δεξαμενϊν, ανοξείδωτου χάλυβα για τθν κατακράτθςθ τυχόν 

διαφυγόντων υγρϊν. 

Θ υπερκαταςκευι κα ςυμπεριλαμβάνει κατϋελάχιςτον τα κάτωκι με τισ διαςτάςεισ να 

αποτυπϊνουν  (μικοσ Χ πλάτοσ Χ φψοσ): 

 Σζςςερα(4) τουλάχιςτον πλαςτικά παλετοκιβϊτια κλειςτοφ τφπου, διαςτάςεων 
884x 544x 570mm, με απόλυτθ ανκεκτικότθτα ςε κλιματολογικζσ ςυνκικεσ πικανζσ 
χθμικζσ αντιδράςεισ μεταξφ των απορριπτόμενων υλικϊν 

 Μία (1) Πρζςα κάκετθσ ςυμπίεςθσ ελάχιςτων διαςτάςεων 65x 80x 121(Μ x Π x Τ), 
με δυνατότθτα εξαγωγισ δεματοποιθμζνων υλικϊν, με δυνατότθτα μονοφαςικισ ι 
τριφαςικισ λειτουργίασ. Σο ςφςτθμα κα περιλαμβάνει υδραυλικι πρζςα με ζναν 
κάλαμο ςυμπίεςθσ, ενϊ μπορεί να ςυμπιζςει υλικά όπωσ χαρτί, χαρτόνι, πλαςτικά 
κτλ. Σο ςφςτθμα κα διζπεται από εφκολο χειριςμό και απόδοςθ υψθλισ ποιότθτασ, 
ταχφτατθ ςυμπίεςθ, αυτόματθ διαδρομι εμβόλου (υμπίεςθ υλικοφ και 
επαναφορά εμβόλου ςτθν αρχικι κζςθ). Επίςθσ κα διακζτει χαμθλά επίπεδα 
κορφβου, ενϊ εςωτερικά υπάρχουν προεξοχζσ που κρατοφν το υλικό ςυμπιεςμζνο. 
Κα υπάρχει εφκολθ διαδικαςία δεςίματοσ και μικρό βάροσ μπάλασ. Κα γίνεται 
εφκολθ διαχείριςθ υλικοφ ενϊ θ πρζςα καταλαμβάνει μικρό εμβαδόν ενϊ 
απαιτείται ελάχιςτθ ςυντιρθςθ. Θ ιςχφσ τθσ πρζςασ κα είναι τουλάχιςτον 1,2kw και 
τάςθσ τουλάχιςτον 50 Θz, ενϊ θ δφναμθ ςυμπίεςθσ κα είναι τουλάχιςτον 3,4t με 
χρόνο ςυμπίεςθσ 7,5s και άνω. Σο πλάτοσ τθσ πρζςασ κα είναι τουλάχιςτον 60cm 
και το φψοσ τουλάχιςτον 120 cm. Σο βάροσ τθσ εξαγόμενθσ μπάλασ κα είναι 
περίπου 35kg και οι διαςτάςεισ τθσ τουλάχιςτον 43 cm πλάτοσ και 43cm φψοσ. 
Tζλοσ θ πρζςα κα πρζπει να διακζτει CE προϊόντοσ ενϊ ο καταςκευαςτισ κα πρζπει 
να διακζτει ISO 9001:2015 

 Μία (1) επιδαπζδια μεταλλικι δομι (βάςθ) για τθν τοποκζτθςθδοχείων για 
ςυλλογι βρϊςιμων ελαίων 

 Σουλάχιςτον τρία (3) UN δοχεία, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον πενιντα (50) λίτρων 
για τα βρϊςιμα ζλαια και λίπθ. 

 Μία (1) επιτοίχιαμεταλλικι δομι για τθν τοποκζτθςθ μικρϊν ΑΘΘΕ 

 Ζνα (1) αναδιπλοφμενο κεντρικό γραφείο υποδοχισ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν 

 Ζνα (1) ςφςτθμα επιβράβευςθσ – ενίςχυςθσ τθσ ανακφκλωςθσ, με δυνατότθτα 
ηφγιςθσ και καταγραφισ των ποςοτιτων που προςκομίηονται προσ ανακφκλωςθ και 
μετατροπι των ποςοτιτων ςε πόντουσ μζςω ςυςτιματοσ ταυτοποίθςθσ του 
χριςτθ. Επίςθσ το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει λογιςμικό διαχείριςθσ ηυγίςεωσ 
(software), για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ του ηυγοφ προςαρμοςμζνο ςε οκόνθ 
αφισ, φιλικό για το χριςτθ, με δυνατότθτα εξαγωγισ των δεδομζνων και 
επιδαπζδιο ηυγό δαπζδου και δυναμοκυψζλθ μεγάλθσ αξιοπιςτίασ και ακρίβειασ, 
παρζχοντασ τθν αςφαλι τοποκζτθςθ του φορτίου. 

Σο ςφςτθμα κα περιζχει βιομθχανικό ηυγό δαπζδου για ηφγιςθ τουλάχιςτον 300kg, 
πλιρωσ ανοξείδωτο με εγκεκριμζνθ δυναμοκυψζλθ, ενϊ το πλαίςιο καταςκευισ κα 
εδράηεται ςε τζςςερα προςαρμοςμζνα πόδια διαςφαλίηοντασ τθ μζγιςτθ 
ςτακερότθτα και αςφάλεια, με διαςτάςεισ τουλάχιςτον 60cm πλάτουσ και φψουσ. 
Ο βιομθχανικόσ ηυγόσ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ CE και διάταξθ 
προςταςίασ από υπερφόρτωςθ. Κα πρζπει να φζρει δυναμοκυψζλθ, 
δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 255 kg, με μεγάλθ αντοχι ςτισ καταπονιςεισ και τισ 
φκορζσ, με όριο υπερφόρτωςθσ ςτο 150% και όριο κραφςθσ ςτο 300% τθσ 
ονομαςτικισ δυναμικότθτασ. Σο λογιςμικό διαχείριςθσ ηυγίςεωσ (software) κα 
πρζπει να είναι ενςωματωμζνο ςε ζνα πάνελ αφισ (touch), με ςφςτθμα υπολογιςτι 
Nuk και λειτουργικό ςφςτθμα windows. Θ βάςθ δεδομζνων κα πρζπει να είναι ςε 
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access για να μπορεί να ςυνεργάηεται με άλλεσ βάςεισ δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Σο λογιςμικό κα δίνει τθ δυνατότθτα εγγραφισ και διαχείριςθσ των 
χρθςτϊν, καταγραφι και αντιςτοίχιςθ των ηυγίςεων με τισ κάρτεσ και τουσ χριςτεσ, 
ενϊ δίνεται θ δυνατότθτα διαχείριςθσ διαφορετικϊν κατθγοριϊν ανά υλικό για τθ 
ηφγιςθ. Οι ςυνολικζσ διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ δεν κα πρζπει να είναι 
μεγαλφτερεσ από 2,0 m πλάτουσ και 2,0 m φψουσ. 

Κα δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα: 

 εξαγωγισ αναφορϊν ςε PDF 
 αποςτολισ με email και εκτφπωςι τουσ ςε ςειριακό κερμικό εκτυπωτι 

απόδειξθσ 

Σο ςφςτθμα κα επιτρζπει τθν εμφάνιςθ των αποκθκευμζνων πόντων, προφίλ, και 
πόντων ςε πραγματικό χρόνο, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα καταχϊριςθσ νζων 
προϊόντων με φωτογραφία.Κα υπάρχει κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ για τθν 
ταυτοποίθςθ των πολιτϊν. 

 Εκκζτεσ (panel) πολυαμιδίου διαςτάςεων Α4 για τθν επικόλλθςθ και προβολι 
επιγραφϊν (πλθροφορίεσ χριςθσ, μθνφματα ενθμζρωςθσ για τθν ανακφκλωςθ) 

 Σο κλείςιμο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι δυνατό μόνο από τθν εξωτερικι πλευρά 
και όταν οι κφρεσ κλείνουν κα αςφαλίηεται με ειδικό μθχανιςμό. 

 Οι γραμμζσ μεταφοράσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να οδεφουν με αςφάλεια 
(τοποκετθμζνεσ ςε ςτεγανοφσ αγωγοφσ) και να μθν είναι εκτεκειμζνεσ, ενϊ θ 
επίβλεψθ και αντικατάςταςι τουσ κα πρζπει να είναι ευχερισ χωρίσ τθν απαίτθςθ 
διάνοιξθσ οπϊν επί του οχιματοσ/υπερκαταςκευισ. 

 Σο οπίςκιο πλαίςιο τθσ υπερκαταςκευισ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο & 
ενιςχυμζνο για να τοποκετθκεί κατάλλθλα κλαςςικι θλεκτρο-υδραυλικι ράμπα – 
πόρτα, με κάκετθ πλατφόρμα, με δυνατότθτα ανοίγματόσ τθσ από όρκια κζςθ 
οφτωσ ϊςτε να γίνεται ράμπα και να μπορεί να κατεβαίνει αυτόματα ςτο επίπεδο 
του εδάφουσ. υγκεκριμζνα κα πρζπει να υπάρχουν τα κάτωκι: 

 Αλουμινζνιο και ανοδειωμζνο οπίςκιο πλαίςιο αμαξϊματοσ, με ειδικισ 
ςχεδίαςθσ προφίλ αλουμινίου, με τθ μζγιςτθ δυνατι ςκλθρότθτα και 
μζγιςτο πάχοσ 5mm, με ειδικά ενιςχυμζνεσ κολϊνεσ και χαλφβδινουσ 
ςυνδζςμουσ ςε όλεσ τισ γωνίεσ του.  

 Σο πλαίςιο αυτό κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο για να τοποκετθκεί 
υδραυλικι πόρτα με το ανοιγόμενο καπάκι. 

 Ανοιγόμενο καπάκι οπιςκίου πλαιςίου καταςκευαςμζνο από ιςοκερμικό 
πάνελ, με αλουμινζνιο &ανοδειωμζνο πλαίςιο, μεντεςζδεσ αλουμινίου, με 
δφο (2) κυλίνδρουσ – αμορτιςζρ & χειρολαβι αναςικωςθσ, με 
ενςωματωμζνο νεροχφτθ & τα κατάλλθλα λάςτιχα ςτεγάνωςθσ. 

 Ειδικά ενιςχυμζνο και διαμορφωμζνο ανοξείδωτο χαλυβδοζλαςμα πάχουσ 
3mm, ςτο κάτω τμιμα του πλαιςίου, για ακόμθ μεγαλφτερθ ςτρεπτικι 
αντοχι,  

 Ειδικά λάςτιχα ςτεγάνωςθσ του ανοίγματοσ του οπιςκίου πλαιςίου εκεί 
όπου εφαρμόηει θ υδραυλικι πόρτα 

 Θ υδραυλικι πόρτα κα πρζπει Ανυψωτικι ικανότθτα τουλάχιςτον750 Kg, με 
τουλάχιςτον τρεισ (3) υδραυλικοφσ κυλίνδρουσ  

 Πλατφόρμα αλουμινίου πλιρουσ εφρουσ, με αντιολιςκθτικι επιφάνεια  
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 Σον πλζον εξελιγμζνο κεντρικό εξωτερικό πίνακα λειτουργίασ με joystick& 
πολλαπλά χειριςτιρια για τθν εφκολθ λειτουργία τθσ πόρτασ, κακϊσ και με 
φωτιςμό νυκτόσ 

 Κεντρικό θλεκτρικό ςφςτθμα αλλά και υδραυλικόσ κινθτιρασ τοποκετθμζνα 
μζςα ςε ειδικό ςτεγανό πλαςτικό κουτί για τθ μεγαλφτερθ δυνατι 
προςταςία από το περιβάλλον και ευκολία ςυντιρθςθσ 

 Προειδοποιθτικά φϊτα ζνδειξθσ λειτουργίασ τθσ πόρτασ τφπου LED, 
υψθλισ ανκεκτικότθτασ 

 Ειδικζσ ςθμαίεσ ζνδειξθσ λειτουργίασ 

 Ειδικά ροδάκια επαφισ τθσ υδραυλικισ πόρτασ με το ζδαφοσ, 
καταςκευαςμζνα από Teflon για τθ μικρότερθ δυνατι καταπόνθςι τθσ 
πόρτασ αλλά και του πλαιςίου του αυτοκινιτου από τισ ανωμαλίεσ του 
εδάφουσ  

 φςτθμα προςταςίασ των κυλίνδρων από τα κτυπιματα με ειδικζσ 
ελαςτικζσ φυςοφνεσ 

 Κουηινζτα χαμθλισ ςυντιρθςθσ 

 Αυτόματθ προςαρμογι τθσ κλίςθσ τθσ πλατφόρμασ ςτθν κλίςθ του εδάφουσ 
και αυτόματθ επαναφορά ςτθν οριηόντια κζςθ πριν αρχίςει θ ανφψωςθ, με 
τθν κατάλλθλθ χρονικι κακυςτζρθςθ 

 Κλίςεισ πλατφόρμασ, 10ο αρνθτικι και 90ο κετικι 

 Πιςτοποιθτικό CE 

 Σζλοσ, θ υπερκαταςκευι κα πρζπει να διακζτει πλιρθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ 
(πρίηεσ, διακόπτεσ κλπ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του χϊρου) και ςφνδεςθ τθσ 
μπαταρίασ του οχιματοσ με INVERTER, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ενεργειακι 
αυτονομία κατά τθ λειτουργία του. 

 

ΡΟΙΟΤΗΤΑ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΡΙΣΤΙΑ 

Με τθν προςφορά τουσ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να υποβάλλουνεπί ποινι 

αποκλειςμοφ: 

 Αντίγραφο πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν 
προκιρυξθ τθσ ςειράσ ISO 9001:2015, περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015, 
διαχείριςθσ υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία OHSAS 18001:2007 

 Τπεφκυνθ διλωςθ όπου να αναφζρεται το ζτοσ πρϊτθσ παραγωγισ του κάκε 
προςφερόμενου μοντζλου (τφπου) ι του αρχικοφ του αν πρόκειται για βελτίωςθ 
προγενζςτερου μοντζλου (παράγοντασ αξιοπιςτίασ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Ο προμθκευτισ με τθν προςφορά οφείλει να υποβάλει: 

 Τπεφκυνθ διλωςθ καλισ λειτουργίασ 2 ζτθ για κάκε πλιρεσ όχθμα (θ εγγφθςθ να 
είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ 
και να καλφπτει χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν 
αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ 
οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
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 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ πζντε (5) ετϊν για τθ βαφι και αντιςκωριακι 
προςταςία 

 Τπεφκυνθ διλωςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ για τον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό εντόσ τθσ υπερκαταςκευισ 

 Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι: 

1. Αποδζχεται τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ ςε περίπτωςθ 

κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ ςτον διαγωνιηόμενο 

2. Κα καλφψει τον φορζα με ανταλλακτικά τουλάχιςτον επί δζκα (10) ζτθ, ακόμθ και 

απευκείασ εάν αυτό κρικεί ςκόπιμο. 

3. Κα καλφψει τον Φορζα με τθν προφερόμενθ εγγφθςθ ακόμθ και απευκείασ αν 

αυτό κρικεί ςκόπιμο 

 Τπεφκυνθ διλωςθ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν ςυντιρθςθσ/service. 
Θ ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ βλαβϊν κα γίνεται το 
πολφ εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί βλάβθσ 
και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν. 

 

ΔΕΙΓΜΑ 

φμφωνα με τθ παρ. β) του άρκρου 214 Ν.4412 /2016 & του Παραρτιματοσ ΧΛΛ 

(Προςάρτθμα Α του Ν.4412/2016, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ τεχνικι ικανότθτα των 

διαγωνιηομζνων κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι των προςφερομζνων ειδϊν ωσ προσ τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ, πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 

τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, οι διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν 

δείγμα του προςφερόμενου είδουσ ςε τόπο που κα υποδείξουν οι διαγωνιηόμενοι. Σα 

ζξοδα μετακίνθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςτο χϊρο επίδειξθσ βαρφνουν τον Φορζα. Θ 

μθ προςκόμιςθ δείγματοσ κα επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ (άρκρο 91 παρ .θ) 

Ν.4412/2016. 

ΡΑΑΔΟΣΗ 

τθν προμικεια ςυμπεριλαμβάνονται επί ποινι αποκλειςμοφ όλα τα ζξοδα, 
ταξινόμθςθσ,πινακίδων,ζγκριςθ τφπου,τζλθ κυκλοφορίασ,άδεια κυκλοφορίασ κακϊσ και 
όλα τα πιςτοποιθτικά που είναι απαραίτθτα για τθν κυκλοφορία των προσ προμικεια 
οχθμάτων ϊςτε με τθν παραλαβι τουσ να είναι ζτοιμα προσ χριςθ. Θ  αςφάλιςθ των 
οχθμάτων κα γίνει με ενζργειεσ του Διμου. 

ε περίπτωςθ που απαιτθκεί, ο προμθκευτισ κα λάβει γραπτι εξουςιοδότθςθ από τον 
Διμο για όλεσ τισ ενζργειεσ που κα κάνει εκ μζρουσ του Διμου για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
κυκλοφορίασ.  Σα υπό προμικεια είδθ κα είναι τελείωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα, 
πρόςφατθσ καταςκευισ. Επιςθμαίνεται ότι τα υπθρεςιακά οχιματα του Διμου φζρουν 
πινακίδεσ χρϊματοσ ΠΟΡΣΟΚΑΛΛ ι ΚΛΣΡΛΝΕ με ζνδειξθ ςτοιχείων - ΚΘΘ -. 

Εξωτερικά τα οχιματα κα παραδοκοφν με κίτρινθ ρίγα πάχουσ 10cm κατά μικοσ του 
αμαξϊματοσ από τθν δεξιά και τθν αριςτερι του πλευρά ςτθν μζςθ περίπου του 
αμαξϊματοσ παράλλθλα προσ το ζδαφοσ. Κα φζρουν ςτθν πόρτα του οδθγοφ και του 
ςυνοδθγοφ αντίςτοιχα τα λογότυπα «ΔΘΜΟ MYKONOY», θ χρονολογία παράδοςθσ τουσ 
ςτον Διμο. Με τθν παράδοςθ του ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, 
αυτό περιζχεται ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα του Διμου Μυκόνου. Στθν τεχνικι 
προςφορά κα υποβλθκεί ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
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ΑΘΟ 2. (ΤΜΗΜΑ Β) 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςτακμεφει το ςφςτθμα ΔΑΤ ςε ςθμεία (πλατείεσ, κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, 

ςχολεία) με βάςθ εβδομαδιαίο πρόγραμμα που κα εγκρίνεται από τον Φορζα και κα 

αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ ΔΑΤ κα είναι ςφμφωνθ με το ωράριο βάςθ εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ που κα εγκρίνεται από τον Φορζα. 

Ο Ανάδοχοσ κα διακζςει ζναν εξειδικευμζνο χειριςτιπου παράλλθλα κα μπορεί να 

λειτουργεί το ςφςτθμα επιβράβευςθσ – ενίςχυςθσ τθσ ανακφκλωςθσ και να υλοποιεί τισ 

ενθμερωτικζσ δράςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου αποτελοφμενθ τουλάχιςτον 

από δφο (2) μζλθ.  

 Ζναν (1) Τπεφκυνο Ζργου με υπερ10ετι εμπειρία ςε κζματα διαχείριςθσ 

Περιβάλλοντοσ, λειτουργίασ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και 

ανακφκλωςθσ με αποδεδειγμζνθ εργαςιακι εμπειρία ςε υποδομζσ διαχείριςθσ ΑΑ 

 Ζναν (1) πτυχιοφχο Π.Ε. Περιβάλλοντοσ με εμπειρία ςε κζματα περιβάλλοντοσ, 

διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και ανακφκλωςθσ.  

Να κατατεκοφν τα Βιογραφικά ςθμειϊματα του ςυντονιςτι και των μελϊν τθσ Ομάδασ 

ζργου και υπεφκυνθ διλωςθ του περί του αλθκοφσ των υποβαλλόμενων –ωσ άνω‐ 

ςτοιχείων. 

Θ διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα γίνεται από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ ςε 

τριμθνιαία βάςθ κα ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν που ςυλλζγονται κακϊσ και τουσ χϊρουσ υποδοχισ ςτουσ οποίουσ μεταφζρκθκαν 

τα υλικά για περαιτζρω διαχείριςθ. 

 

ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

τθν τεχνικι προςφορά να περιλαμβάνονται πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία και περιγραφζσ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ, ςχεδιαγράμματα ι ςχζδια από τα οποία να προκφπτουν 

ςαφϊσ τα τεχνικά ςτοιχεία και οι δυνατότθτεσ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων διακριτισ 

ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να προβεί ςε οποιαδιποτε ςυμπλιρωςθ, 

ενίςχυςθ ι και τροποποίθςθ που κα απαιτθκεί από τον τεχνικό ζλεγχο του οχιματοσ από 

αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν κατά τθν ζκδοςθ άδειασ 

κυκλοφορίασ του οχιματοσ.  

Επίςθσ κα πρζπει να πλθροφνται οι παρακάτω προχποκζςεισ (επί ποινισ αποκλειςμοφ):  
 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Για το ΤΜΗΜΑ Α οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται κατά τθν 

διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία ι να εκτελοφν 

τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ, παρόμοιασ φφςθσ (προμικεια).  
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Για το ΤΜΗΜΑ Β οι οικονομικοί φορείσ επί ποινι αποκλειςμοφ απαιτείται κατά τθν 

διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν, να ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία ι να εκτελοφν 

τουλάχιςτον ζνα (1) παρόμοιο ζργο παροχισ υπθρεςιϊν που να αφορά λειτουργία Κινθτοφ 

Πράςινου θμείου (λειτουργία).. Δε κεωρείται ςχετικι εμπειρία θ εμπειρία ςε ςυλλογι και 

μεταφορά ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

 

Άδεια Συλλογισ και Μεταφοράσ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει Άδεια υλλογισ και Μεταφοράσ μθ Επικίνδυνων 

τερεϊν Αποβλιτων για τα ρεφματα αποβλιτων που εμπεριζχονται ςτο ςφςτθμα διακριτισ 

ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν για όλεσ τισ Περιφζρειεσ, ςφμφωνα με τθν με αρικμ. 

129043/4345/08.07.2011 Εγκφκλιο του Τ.Π.Ε.Κ.Α.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
 
 
 

 

 

ΒασίλειοςΚαραβάς  ΓΔ29 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

 
Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρκρο 1ο: Αντικείμενο 

Σο τεφχοσ τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων περιλαμβάνει τουσ ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με 
τουσ οποίουσ κα πραγματοποιθκεί το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
Σο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τθν «Προμικεια και λειτουργία ςυςτιματοσ 
διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Πράςινο θμείο»για τθν υποςτιριξθ 
των απαιτοφμενων δράςεων υλοποίθςθσ του Φορζα ςε ότι αφορά ςτθν εφαρμογι 
ΠρογραμμάτωνΔιαλογισ ςτθν Πθγι. 
Θ ενδεικτικι δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των: 223.200,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 
24% και περιλαμβάνει το αντικείμενο: 
«Ρρομικεια και λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – 
Κινθτό Ρράςινο Σθμείο», εκτιμϊμενθσ αξίασ 223.200,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ 24% (180.000, € πλζον ΦΡΑ 24%). 

Ειδικότερα: 

 Προμικεια ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Πράςινο 
θμείο  

 Λειτουργία ςυςτιματοσ διακριτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Πράςινο 
θμείο για δϊδεκα (12) μινεσ 

Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από ιδίουσ πόρουσ. 
 

Άρκρο 2ο : Ιςχφουςα Νομοκεςία 
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υπάγονται ςτισ διατάξεισ 
των:  
- ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  
- ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  
- ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  
- παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
- ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»,  
- ν.4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  
- ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ»,  
- ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ.»,  
- ν.3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
- ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ αναδιατυπϊκθκε με 
τον Ν.3536/2007 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν 

 

 
 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 
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ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αποκζντρωςθσ» (ΦΕΚ 42 Α'/23.2.2007),  
- ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,  
- ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Λδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Κζματα»,  
- π.δ.80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,  
- π.δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  
- Τ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.»,  
- του άρκρου 5 τθσ Τ.Α. 11389/1993 (Βϋ 185) «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν οργανιςμϊν 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ»,  
- Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου 49 τθσ 15.12.2015 «Σροποποίθςθ και ζγκριςθ του Εκνικοφ 
χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ε..Δ.Α.) και του Εκνικοφ τρατθγικοφ χεδίου Πρόλθψθσ 
Δθμιουργίασ Αποβλιτων που κυρϊκθκαν με τθν 51373/4684/ 25−11−2015 κοινι απόφαςθ 
των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν. 4342/2015» 
- Νόμοσ 2939/2001 όπωσ τροποποιικθκε με τον νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/8-11-2017) 
- Νόμοσ 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α/23-12-2016) ςχετικά με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για 
εγκατάςταςθ πράςινων ςθμείων 
- ΚΤΑ 18485/2017 (ΦΕΚ 1412Β/26-4-2017) ςχετικά με τον κακοριςμό των κατθγοριϊν και 
των προδιαγραφϊν των Πράςινων θμείων 
Όπωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ςιμερα ιςχφουν. 
 
Άρκρο 3ο : Τρόποσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με τθ διενζργεια Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ και τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 
 
Κριτιριο ανάδειξθσ Αναδόχου τθσ φμβαςθσ που κα προκφψει μετά τθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ 
βζλτιςτθ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 86 του 
Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ. 
Οι οικονομικοί φορείσ δφναται να υποβάλουν προςφορά θ οποία κα καλφπτει το ςφνολο 
των ειδϊν του κάκε τμιματοσ. 

 
Άρκρο 4ο: Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εικοςιτζςςερισ(24) μινεσ,δϊδεκα (12) μινεσ για 
τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ και δϊδεκα (12) μινεσ για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 
αρχισ γενομζνθσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ.  
 
 
Άρκρο 5ο: Τόποσ και Τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ – ςυμβατικζσ προκεςμίεσ- 
Τμθματικζσ προκεςμίεσ . 
1. Θ παράδοςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει  ςε εγκατάςταςθ που κα ορίςει ο Φορζασ. 
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται υπό τισ ακόλουκεσ 
ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 
α) τθροφνται οι όροι περί τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του Διμου Μυκόνου, μετά 
από γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον 
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ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικόαίτθμα του προμθκευτι το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 
 γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον ιμιςυ αρχικό 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
 2. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ 
δεν ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 
 3. Θ απόφαςθ παράταςθσ εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν 
υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ του προμθκευτι. 
4. τθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ςυνεπεία λόγων 
ανωτζρασ βίασ ι άλλων ιδιαιτζρωσ ςοβαρϊν λόγων που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ 
τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. ε κάκε 
άλλθ περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ 
που προβλζπονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςθσ. 
5. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί ο 
κάποιο τμιμα του εξοπλιςμοφ, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν 
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
7. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ 
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ς 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
8. Σο δικαίωμα προαίρεςθσ  δφναται να αςκθκεί εντόσ του τελευταίου διμινου τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 6ο: Οικονομικό Αντικείμενο  
Σο ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτα223.200,00 €ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%,  
με ποςό που κα βαρφνει τον Προχπολογιςμό για τα οικονομικά ζτθ2020  ςτον ΚΑ20-
7135.0009. 
 
Άρκρο 7ο:Φόροι -Τζλθ -Κρατιςεισ. 
Ο προμθκευτισυπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και 
κρατιςεισ που προβλζπει το Δθμόςιο Λογιςτικό, κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Άρκρο 8ο: Ρλθρωμι του Αναδόχου  
1. Θ πλθρωμι του Αναδόχουτουγίνεται μετά τθν παραλαβι των υπό προμικεια αγακϊνκαι 
ςε μθνιαία βάςθ για τθ λειτουργία του 
εξοπλιςμοφ.Σοςυμβατικότίμθμαυπόκειταιςεμθδενικιαναπροςαρμογικακ' 
όλθτθδιάρκειαιςχφοστθσ ςχετικισςφμβαςθσ. 
2. Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του πρωτοκόλλου παραλαβισ (με τθν ςφνταξθ ςχετικοφ 
πρωτοκόλλου ι αυτοδικαίωσ) ο προμθκευτισ εκδίδει το ςχετικό Σιμολόγιο, κακϊσ και 
εξοφλθτικι απόδειξθ, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 
4. Θ πλθρωμι, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου και μζςα ςε 
εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσαφοφ υπογραφοφν τα ςχετικάπρωτόκολλα ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ, είτε αφορά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ, είτε 
αφορά τθν περίοδο τθσ ςυντιρθςθσ από τισ αρμόδιεσΕπιτροπζσ ι εγκρικοφν αυτοδικαίωσ, 
διαφορετικά ο Φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να 
απαιτείται όχλθςθ, (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4152/2013 και ςυγκεκριμζνα ςτθν 
Τποπαράγραφο Η.5. αυτοφ), με τθν επιφφλαξθ των όςων αναφζρονται παρακάτω.  
5. Όλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και 
ποιοτικισ παραλαβισ, το αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα, 
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου του Φορζα. Για τθν ζκδοςθ 
χρθματικοφ εντάλματοσ ο προμθκευτισ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο ι 
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το αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ 
παραλαβισ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ (ι τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι) και θ 
πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ. ε περίπτωςθ 
κακυςτζρθςθσ προςκόμιςθσ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, θ ςυνολικι προκεςμία των 
εξιντα (60) θμερϊν για τθν εξόφλθςι του παρατείνεται αναλόγωσ και θ πλθρωμι του κα 
γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν,άλλωσ 
ο Φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ κατά τα ανωτζρω. 
6. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι είναι θ προςκόμιςθ εκ μζρουσ του 
προμθκευτι ςτθν ταμειακι υπθρεςία του Φορζασ, των αποδεικτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ι και όςα λοιπά δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ οικείεσ 
διατάξεισ. Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομιςκοφν εντόσ των προκεςμιϊν 
εξόφλθςισ του, ςφμφωνα με όςα ειδικά ορίηονται παραπάνω ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 
του παρόντοσ. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, ο 
Φορζασ δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
7. τισ ανωτζρω προκεςμίεσδενςυμπεριλαμβάνεταιτοχρονικόδιάςτθματυχόνδικαςτικϊν 
διενζξεων και ζλλειψθ δικαιολογθτικϊν εκ’ μζρουσ του Αναδόχου (με αποκλειςτικι 
υπαιτιότθτά του). 
 
Άρκρο 9ο:Εγγφθςθ Συμμετοχισ-Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
α. Για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία απαιτείταιθ κατάκεςθ «εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ»το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται ςε ποςοςτό 2% επί του προχπολογιςμοφ μελζτθσ 
για τα είδθ για τα οποία υποβάλει προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ . Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, 
επιςτρζφεται ςτον μειοδότθ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κατάκεςθ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. 
β. Κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ο μειοδότθσ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί 
τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΠΑ, , θ οποία κα αντικαταςτιςει τθν εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου τθσ ποςότθτασ των υπό προμικεια ειδϊν για κάκε προμθκευτι και 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ κατόπιν αιτιςεωσ & αποφάςεωσ τθσ 
υπθρεςίασ. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων 
και τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Κάκε βλάβθ ι κακοτεχνία που κα παρουςιάηεται μζςα ςτο διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ οφειλόμενθ ςε κακι ποιότθτα εργαςιϊν ι ανταλλακτικϊν ι, εν γζνει, μθ 
φυςιολογικισ φκοράσ - κατά τισ οδθγίεσ του εκάςτοτε καταςκευαςτι των οχθμάτων - 
πρζπει να επανορκϊνεται άμεςα και δωρεάν από τον μειοδότθ, εντόσ του τακτοφ 
διαςτιματοσ που κα ορίηεται ςτθν ειδοποίθςθ του Φορζα.  
ε αντίκετθ περίπτωςθ (όταν δθλαδι ο μειοδότθσ δε κα ενεργεί για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ), ο Φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ςε 
τρίτο ςυνεργείο και το κόςτοσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ να το παρακρατιςει, είτε από τθν 
εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ, είτε από τρζχοντα εντάλματα πλθρωμισ του. ε περιπτϊςεισ 
επανάλθψθσ παρόμοιων κακοτεχνιϊν, ο μειοδότθσ υπόκειται ςε όλεσ τισ ςχετικζσ κυρϊςεισ 
που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
γ. Οι παραπάνω εγγυιςεισ περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που περιγράφονται ςτο άρκρο 72 §4 
του Ν.4412/8.08.2016/ΦΕΚ 147 Αϋ 
 
Άρκρο 10ο: Απόρριψθ Συμβατικοφ Εξοπλιςμοφ– Αντικατάςταςθ 
1. ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ 
του εξοπλιςμοφ, με απόφαςθ του Φορζα φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
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ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου, ο δε προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω 
εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που 
απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ 
χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 2. Θ επιςτροφι του εξοπλιςμοφπου απορρίφκθκε γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ 
ποςότθτασ με τθν απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. τθν περίπτωςθ 
αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και 
αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ 
τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του 
προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν 
εκπνοι τθσ, με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα με τθν οποία και 
επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο 
προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν 
καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
3. Με απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
υπθρεςίασ, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που 
απορρίφκθκαν πριν από τθν αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ς προμθκευτισ να 
κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που 
απορρίφκθκε. 
 
Άρκρο 11ο: Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Αϋ του Ν4412/16. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
 
Άρκρο 12ο: Υποχρεϊςεισ Εργοδότθ. 
Ο Φορζασ κα λάβει κάκε ενδεικνυόμενο μζτρο για να διευκολφνει το Ανάδοχο ςτο ζργο 
του. Όςον αφορά τθν ζκδοςθ αδειϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων, ςφμφωνα με το άρκρο 1 
του Ν. 2396/1953, ΦΕΚ 117Α’, καιΑπόφαςθ του Τπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
6400/2060/1984 περ. Δ,Η, ΦΕΚ 387Β’, ο Φορζασ αναλαμβάνει να παράςχει τθν ςυνδρομι 
του κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ Αναδόχου εταιρεία και μόνο με τουσ τφπουσ και τα 
μζςα που του επιτρζπει ι του επιβάλλει θ κατά περίπτωςθ εφαρμοςτζα για τθν ζκδοςθ 
αδείασ διοικθτικι ι αποδεικτικι διαδικαςία.Επίςθσ, οφείλει να καταβάλει εγκαίρωσ το 
οικονομικό αντάλλαγμα του Αναδόχου. 
 
Άρκρο 13ο: Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ - Ραραλαβι Συμβατικοφ Αντικειμζνου. 
1. Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ςυγκροτείται τριμελισ 
Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου με απόφαςθ του 
Φορζα. Σο όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και 
επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων 
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. 
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2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ του εξοπλιςμοφ διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. Θ ςφμβαςθ μπορεί 
να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω 
τρόπουσ: 
α) Με μακροςκοπικι εξζταςθ. 
β) Με πρακτικι δοκιμαςία. 
3. Αν θ ςφμβαςθ προβλζπει μόνο μακροςκοπικι εξζταςθ, ςυντάςςεται από τθν επιτροπι 
παραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τθ διενζργεια τθσ 
μακροςκοπικοφ ελζγχου. Όταν θ ςφμβαςθ προβλζπει, εκτόσ από τθν μακροςκοπικι 
εξζταςθ και άλλουσ ελζγχουσ, μθχανικι εξζταςθ, πρακτικι δοκιμαςία, ςυντάςςεται από τθν 
επιτροπι παραλαβισ, εκτόσ από το πρωτόκολλο μακροςκοπικοφ ελζγχου και 
δειγματολθψίασ και πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ι απόρριψθσ μετά τα 
αποτελζςματα των ελζγχων τοφτων. Εάν, λόγω τθσ φφςθσ του είδουσ, όλοι οι 
προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι γίνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ και δεν 
μεςολαβοφν εργαςτθριακοί και λοιποί ζλεγχοι για τθν ςφνταξθ του ανωτζρου 
πρωτοκόλλου, τοφτο ςυντάςςεται από τθν επιτροπι χωρίσ να προθγθκεί ςφνταξθ 
πρωτοκόλλου μακροςκοπικοφ ελζγχου και δειγματολθψίασ. 
4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 
α) να παραλάβει το εξοπλιςμό, 
β) να παραλάβει τον εξοπλιςμό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) να απορρίψει τον εξοπλιςμό. 
Συχόν κόςτοσ διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. 
5. Αν θ επιτροπι παραλαβισ παραλάβει τον εξοπλιςμό με παρατθριςεισ, αναφζρει ςτο 
ςχετικό πρωτόκολλο τισ αποκλίςεισ που παρουςιάηει αυτόσ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 
και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ για το ηιτθμα ανείναι κατάλλθλοσ ι όχι για τθ 
χριςθ που προορίηεται. Εφόςον κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ υπθρεςία του 
Φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, ότι οι παρεκκλίςεισ δεν επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά 
του και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 
του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι, με ι χωρίσ ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον 
κρικεί από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ Διεφκυνςθ του Φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, 
ότι οι παρεκκλίςεισεπθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Φορζα, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, ο εξοπλιςμόσ μπορεί να απορριφκεί. 
6. Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι παραλαβισ κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτον προμθκευτι. 
7. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ μπορεί να τεκεί ςε επιχειρθςιακι εκμετάλλευςθ μόνο 
μετά τθν οριςτικι παραλαβι του από τον Φορζα. 
8. Θ παραλαβι του εξοπλιςμοφ γίνεται από τθν υπθρεςία εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν παράδοςι του. Αν θ παραλαβικαι θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ 
χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Φορζα και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τον 
εξοπλιςμό αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, 
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι. 
9. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
προμθκευτι, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από τριμελι 
επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν 
οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 
επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 
τθν ςφμβαςθ και το άρκρο 208 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
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επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 71 του Ν. 4412/2013 (Αϋ 147). 
Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται 
υπόψθ. 
 
Άρκρο 14ο: Ροινικζσ ριτρεσ. 
1. Αν ο εξοπλιςμόσφορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
209 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ 
ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
2. Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων οχθμάτων, χωρίσ ΦΠΑ.  
3. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ - 
παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των οχθμάτων, με απόφαςθ του Φορζα, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε 
πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται 
ο προμθκευτισ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
4. Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθτου ποςοφ πλθρωμισ του 
προμθκευτι ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ , εφόςον ο προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
5. ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
Άρκρο 15ο: Κιρυξθ προμθκευτοφ ζκπτωτου. 

1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται ςτον Φορζα μζςα ςτθν προκεςμία που του 
ορίςτθκε για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ 
του φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

2. Ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον 
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε 

3. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 
ςφμβαςθ όταν: 
α. Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του Φορζα. 
β. υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4. τον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι 
ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αρμοδίου για τθν διοίκθςθ του φορζα 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 
α. Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
β. Προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από του ςφνολο των ςυμβάςεων, υπό 
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20REQ007236088 2020-08-28



24 

 

Άρκρο 16ο: Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο Φορζα δικαιοφται να καταγγείλει τθ φμβαςθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 
β) ο προμθκευτισ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
ταυ άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
 
Άρκρο 17ο: Λιξθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από τθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι του Φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ υπθρεςίασ, 
β) Παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόκθκαν, 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
Άρκρο 18ο: Ανωτζρα Βία 
Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ 
από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει 
εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτον Φορζα τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
 
Άρκρο 19ο: Καλόπιςτθ Εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ - Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
1. Ο Φορζασ και ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 
υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν 
τουσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται 
κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο. 
2. Ο προμθκευτισ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ να 
υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του Φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που 
ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διάταξθ του άρκρου 
205 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει οΦορζασ , φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται 
προςβολι με άλλθ οποιοςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
Άρκρο 20ο: Εμπιςτευτικότθτα 
Χωρίστθνπροθγοφμενθγραπτιςυναίνεςθ τουΦορζα, οπρομθκευτισδεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσπλθροφορίεσπουτουδόκθκανιπουοίδιοσανακάλυψε κατάτθνυλοποίθςθ 
τθσςφμβαςθσ,οφτεκοινοποιείςτοιχεία,ζγγραφακαιπλθροφορίεσ 
τωνοποίωνλαμβάνειγνϊςθςεςχζςθ 
μετθςφμβαςθ.Τποχρεοφταιδεναμεριμνάϊςτετοπροςωπικότου,καικάκεςυνεργαηόμενοσμε
αυτόν νατθριςειτθνωσάνωυποχρζωςθ. 
επερίπτωςθακζτθςθσαπότονΑνάδοχοτθσωσάνωυποχρζωςισ του,οΦορζασ 
δικαιοφταινααπαιτιςειτθναποκατάςταςθ τυχόνηθμίαστθσκαιτθνπαφςθ 
κοινοποίθςθστωνεμπιςτευτικϊνπλθροφοριϊνκαιτθνπαράλειψιτθσςτομζλλον. 
Οπρομθκευτισδενδφναταιναπροβαίνειςεδθμόςιεσδθλϊςεισςχετικάμετθςφμβαςθ χωρίστθν 
προθγοφμενθςυναίνεςθτουΦορζα, οφτεναςυμμετζχειςεδραςτθριότθτεσαςυμβίβαςτεσ 
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μετισυποχρεϊςειστουαπζναντιςτον  Φορζα.  Δενδεςμεφειτον  Φορζαμε 
κανζνατρόποχωρίστθνπροθγοφμενθγραπτιτθσ ςυναίνεςθ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ θ επιτροπι Παραλαβισ και όλα τα 
εξουςιοδοτθμζνα από 
τοΦορζαπρόςωπαοφείλουνναμθνανακοινϊνουνςεκανζνα,παράμόνοςταπρόςωπα που 
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ  κατά τθ διάρκεια και με 
τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι 
μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του ίδιου του Αναδόχου. 
 
Άρκρο 21ο: Ραράνομεσ ςυμπεριφορζσ. 
Ο προμθκευτισ τθσ ςφμβαςθσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι του δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα 
ςτάδια που προθγοφνται τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δενενζργθςαν ακζμιτα, 
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 
εξακολουκοφνναμθνενεργοφνκατ’αυτότοντρόποκατάτοςτάδιοεκτζλεςθστθσςφμβαςθσ,αλλ
άκαι μετά τθ λιξθ αυτισ. 
 
ΑΘΟ 22ο 
Για όςα δεν αναφζρονται ςυγκεκριμζνα, ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
 
 

 
 
ΒασίλειοςΚαραβάς  ΓΔ29 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΘΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ. 
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 
 
ΑΘΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων  
 
ΑΘΟ 3ο – Τρόποσ εκτελζςεωσ τθσ ςφμβαςθσ 
Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 
 
ΑΘΟ 4ο – Σφμβαςθ – Ζναρξθ ιςχφοσ και διάρκεια Σφμβαςθσ. 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με το Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν ειδοποίθςθ του για τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ. 
 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα 
ςτοιχεία τθσ προμικειασ. 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
• Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα. 
• Παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 
•Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 
 
Θ ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 
 
ΑΘΟ 5ο – Ελαττϊματα, κακοτεχνίεσ. 
Εάν κάποιο από τα υπό προμικεια προϊόντα δεν εκπλθρϊνει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
εμφανίηει ελαττϊματα ι κακοτεχνίεσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να το  αποκαταςτιςει ι να 
βελτιϊςει αυτζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ υποδείξεισ του Διμου 
Μυκόνου. 
 
ΑΘΟ 6ο – Φόροι, Τζλθ, Κρατιςεισ. 
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τζλθ 
και κρατιςεισ, που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
ΑΘΟ 7ο – Επιςτροφι εγγυιςεων. 
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 72 παρ.1β του 
Ν.4412/16). 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και 
του εκπρόκεςμου.  
 
 

 

 
 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 
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ΑΘΟ 8ο  – Στακερότθτα τιμϊν. 
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΘΟ 9ο –Χρόνοσ παραλαβισ 
Θ παραλαβι και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτον κακοριηόμενο από τθν διακιρυξθ χρόνο (άρκρο 209 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΘΟ 10ο –Αυτοδίκαιθ παραλαβι 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, µε κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου 
και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, µε 
βάςθ µόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε µε τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του προμθκευτι  (άρκρο 209 παρ.3 του Ν.4412/16). 
 
ΑΘΟ 11ο –Δθμοςίευςθ 
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ). 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε..Θ.ΔΘ.. :  http://www.promitheus.gov.gr 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα δθμοςιευτεί  ςτον Ελλθνικό Σοπικό 
Σφπο.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΑΤΓΕΛΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί επίςθσ  ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.mykonos.gr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

 
Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2/2020 
 
 

 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ 
ΤΣΘΜΑΣΟ ΔΛΑΚΡΛΣΘ ΤΛΛΟΓΘ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΩΝ ΤΛΛΚΩΝ – ΚΛΝΘΣΟ 
ΠΡΑΛΝΟ ΘΜΕΛΟ 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΙΝΗΤΟ 

ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ Α) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ 
Ή ΟΧΙ) 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.  Πλαίςιο Οχιματοσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

2.  Κινθτιρασ (Λςχφσ, Ροπι τρζψθσ, 
Εκπομπι καυςαερίων κλπ) 
Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

3.  φςτθμα Μετάδοςθσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

4.  φςτθμα Πζδθςθσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

5.  φςτθμα Διεφκυνςθσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

6.  Κάλαμοσ χειριςμοφ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

7.  Εξωτερικά χαρακτθριςτικά του 
οχιματοσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

8.  Τπερκαταςκευι 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

9.  Βαφι 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

10.  Διάφορα άλλα ςτοιχεία προςφοράσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

11.  Σεχνικι υποςτιριξθ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

12.  Παράδοςθ οχθμάτων 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

13.  Δείγμα 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   

14.  υμπλθρωματικά τοιχεία τθσ 
Σεχνικισ Προςφοράσ 

Όπωσ αναλυτικά ορίηονται ςτθν 
μελζτθ 

ΝΑΛ   
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ    

– ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (ΤΜΗΜΑ Β) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ Ή ΟΧΙ) 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

1.  Επιςτθμονικι Ομάδα Ζργου ΝΑΛ   

2.  Άδεια υλλογισ και Μεταφοράσ για 
απόβλθτα που εμπεριζχονται ςτο 
ςφςτθμα διακριτισ ςυλλογισ 

ΝΑΛ   

 
 

ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
– ΚΙΝΗΤΟ ΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Πίνακας 1: Σμήμα Α – Προμήθεια ζσζηήμαηος διακριηής ζσλλογής ανακσκλώζιμων σλικών – Κινηηό 

Πράζινο ημείο (σνηελεζηής βαρύηηηας 85%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

  ΡΛΑΙΣΙΟ   

1 Κινθτιρασ (Λςχφσ, Ροπι τρζψθσ, Εκπομπι καυςαερίων 
κλπ) 

100-120 15,00 

2 φςτθμα Μετάδοςθσ 100-120 5,00 

3 φςτθμα Πζδθςθσ 100-120 5,00 

4 Άξονεσ – Αναρτιςεισ 100-120 5,00 

5 Καμπίνα Οδιγθςθσ 100-120 5,00 

6 Λοιπόσ και πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ 100-120 5,00 

  ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

7 Κυρίωσ ςϊμα υπερκαταςκευισ (Τλικά και τρόποσ 
καταςκευισ) 

100-120 12,00 

8 Διαςτάςεισ υπερκαταςκευισ 100-120 12,00 

9 Πλαςτικαπαλετοκιβωτια 100-120 7,00 

10 Πρζςα ςυμπίεςθσ 100-120 7,00 

11 Ηυγιςτικό –ςφςτθμα επιβράβευςθσ 100-120 7,00 

  ΓΕΝΙΚΑ   

12 Χρόνοσ παράδοςθσ οχθμάτων(μζγιςτο 12 μινεσ 100 
βακμοί, 11 μινεσ 110 βακμοί, 10 μινεσ 120 βακμοί) 

100-120 15,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Πίνακας 2: Σμήμα Β – Λειηοσργία ζσζηήμαηος διακριηής ζσλλογής ανακσκλώζιμων σλικών – Κινηηό 

Πράζινο ημείο για δώδεκα (12) μήνες (σνηελεζηής βαρύηηηας 15%) 

Α/Α ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

1 
Περιγραφι Λειτουργίασ υςτιματοσ 
(Δρομολόγθςθ, Διαχείριςθ Ανακυκλωςίμων 
Τλικϊν κλπ)  

100-120 40,00 

2 Ομάδα Ζργου 100-120 60,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσποιότθτασ-τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, 
ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθ διακιρυξθ 
ουςιϊδεισ όρουσ. Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσκυμαίνεται από 100 ζωσ 120 
βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ πουικανοποιοφνται ακριβϊσ 
όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
Θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ και προκφπτει από τον 
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τφπο: 
U=UA x 0,85 + UB x 0,15 

Ππου: 
UΑ=ς1ΑΚ1+ ς2ΑΚ2+……+ςνΑΚν ( τφποσ 1) και 

UΒ=ς1ΒΚ1+ ς2ΒΚ2+……+ςνΒΚν ( τφποσ 1 
Όπου : «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν και ιςχφει: 
ς1+ς2+…+ςν=1 (100%) ( τύπος 2 ) 
Θ οικονομικι προςφορά (Ο.Π) και θ ςυνολικι ωσ άνω βακμολογία U προςδιορίηουν τθν 
ανθγμζνθ προςφορά που αποδίδεται με τον μακθματικό τφπο: 

λ= Ο.Ρ./ U 
 
Προςωρινόσ ανάδοχοσ τθσ προμικειασ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ διακριτισ 
ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν – Κινθτό Πράςινο θμείο αναδεικνφεται ο 
διαγωνιηόμενοσ με τθν μικρότερθ τιμι του λ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 

 
  Ο Γήμαρτος Μσκόνοσ                                                         

 

Κωνσταντίνος Π. Κοσκάς 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 
Μύκονος 26-03-2020 
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