
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΩΑΣ 

ΡΕΙΨΕΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΘΙΑΣ 

 

 

ΤΠΟΕΡΓΟ 3: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ» 

 

ΕΡΓΟ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ – ΒΟΧΑ»  

(ΠΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356) 

 

 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Ψ.Ρ.Α. 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 8 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΤΕΩΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

3. ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. Γ.Σ.Υ. – Ε.Σ.Υ. 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 

Σριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ 

Αν/τησ Πρ/νοσ  του Σμήματοσ 

Καθαριότητασ και Ανακφκλωςησ 
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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

1.1. Αντικείμενο μελζτησ 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια ειδικοφ εξοπλιςμοφ για τθν εφαρμογι 

προγραμμάτων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ 

(ΡΑΞΗ με Κωδικό MIS: 5001356). 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια: 

 300 κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 220lt, 

 250 κίτρινων κάδων ζντυπου χαρτιοφ 1.100lt. 

Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 88.040,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ, ιτοι 

71.000,00€ κακαρι αξία πλζον 17.040,00€ ΨΡΑ 24%. 

Ψορζασ διαχείριςθσ είναι ο Διμοσ Βζλου - Βόχασ. 

 

1.2. κοπιμότητα 

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παρζμβαςθσ αποτελεί θ επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου 

ανακφκλωςθσ ςε περιοχζσ που μζχρι ςιμερα ο Διμοσ δε μποροφςε επιχειρθςιακά να 

καλφψει, εξαιτίασ του ότι δε διζκετε τθν απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι. 

 

1.3. Τφιςτάμενη Κατάςταςη 

Το υφιςτάμενο ςφςτθμα ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν δεν καλφπτει τισ ανάγκεσ του 

Διμου, με αποτζλεςμα απορρίμματα τα οποία είναι ανακυκλϊςιμα, να καταλιγουν ςτουσ 

κοινοφσ κάδουσ απορριμμάτων (ςφμμεικτα). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τον αυξθμζνο όγκο 

απορριμμάτων και τθν απϊλεια χριςιμων πρϊτων υλϊν που κα μποροφςαν να ανακτθκοφν 

μζςω τθσ ανακφκλωςθσ. 

 

1.4. Επιδιωκόμενο Αποτζλεςμα 

Ο Διμοσ κα προμθκευτεί 300 κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ χωρθτικότθτασ 220 lt και 

250 κίτρινουσ κάδουσ χωρθτικότθτασ 1.100 lt για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ζντυπου 

χαρτιοφ. 

Αξίηει να αναφερκεί, ότι με τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ, θ διοίκθςθ του Διμου Βζλου - 

Βόχασ, κακίςταται ζτοιμθ να εφαρμόςει μία ολοκλθρωμζνθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &  

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΕΡΓΑΙΑ:   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ, 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 3 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ»(ΠΡΑΞΗ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ MIS: 5001356) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Φ.Π.Α. 



 

 
ΜΕΛΕΤΗ 8 - ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΨΑΜΟΓΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΩΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

Σελίδα 3 από 14 

 

απορριμμάτων τθσ, το οποίο κα επιφζρει πολλαπλζσ ωφζλειεσ τόςο ςε επίπεδο κόςτουσ 

όςο και ςε επίπεδο περιβαλλοντικισ ωφζλειασ. 

 

1.5. Μεθοδολογία Τλοποίηςησ 

Η προμικεια κα υλοποιθκεί μζςω ανοικτοφ δθμοςίου διαγωνιςμοφ και κα 

πραγματοποιθκεί μζςω πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr και με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4412/2016, Αρ.86.  

 

ΣΥΝΤΑΩΘΗΚΕ 
Ζευγολατιό 14/05/2021 

Ο Αν/τθσ Ρρ/νοσ του Τμιματοσ 
    Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

 
 

                   Τριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ  
                      ΔΕ Δ/κων Γρ/τζων 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
                   Ζευγολατιό 14/05/2021  
    Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 

 
 
 
                  Δρ.Βαμβάτςικοσ Ραναγιϊτθσ 
                 ΤΕ13-Τεχν.Γεωπ. (MSc., PhD) 

 

 

 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κάδων για τθν 

εφαρμογι προγραμμάτων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και για τθ χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ςτο Διμο Βζλου - Βόχασ. 

Η προμικεια αφορά ςυγκεκριμζνα ςε: 

1) 300 κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ χωρθτικότθτασ 220 lt, 

2) 250 κίτρινουσ κάδουσ χωρθτικότθτασ 1.100 lt για τθ ςυλλογι αποβλιτων ζντυπου 

χαρτιοφ. 

Οι οριςτικζσ προδιαγραφζσ οριςτικοποιικθκαν μετά από ζρευνα αγοράσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ του Διμου. 

Τα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

που περιγράφονται παρακάτω. 

Πλεσ οι αναφερόμενεσ απαιτιςεισ είναι επί ποινι αποκλειςμοφ, εκτόσ αν αναφζρονται 

ρθτά ωσ επικυμθτζσ ι προτιμϊνται κάποια χαρακτθριςτικά, εφ’ όςον αυτά υπάρχουν και 

προςφζρονται. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &  

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ, 
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ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ» (ΠΡΑΞΗ ΜΕ 
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2.1. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ 220LT (300 ΣΕΜ) 

2.1.1. Γενικά Χαρακτηριςτικά 

Η προμικεια των ανωτζρω 300 κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ χωρθτικότθτασ 220lt, κα 

ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το 

ΤΣΔΑ του Διμου Βζλου - Βόχασ και τον εγκεκριμζνο ΡΕΣΔΑ Ρελοποννιςου, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν επίτευξθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. Ρρόκειται για κάδουσ 

ταχείασ ανακφκλωςθσ οργανικϊν απορριμμάτων, τα οποία δε κα χρειάηεται να 

αποκομίηονται. 

Οι κάδοι πρζπει να είναι απόλυτα καινοφριοι και κα παραδοκοφν με τισ απαραίτθτεσ 

επιγραφζσ και άλλα διακριτικά ςθμεία που κα κακορίςει ο Διμοσ. 

 

2.1.2. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά 

χήμα κάδου  

Το ςχιμα του κάδου να είναι πολυγωνικό και ο κομποςτοποιθτισ κα είναι ταχείασ και 
κερμισ κομποςτοποίςθσ με τοιχϊματα αεριςμοφ που να επιτρζπουν τον βζλτιςτο αεριςμό, 
αλλά ταυτόχρονα κα αποτρζπουν τθν είςοδο εντόμων και τρωκτικϊν. Τα τοιχϊματα κα 
πρζπει να λειτουργοφν μονωτικά για αποφυγι πολφ χαμθλϊν ι πολφ υψθλϊν 
κερμοκραςιϊν ςτο εςωτερικό του κάδου.   
Επικυμθτό είναι να ζχει μεταβλθτι χωρθτικότθτα, ανάλογα με τθν ποςότθτα των 
απορριμμάτων ι τισ ανάγκεσ του χριςτθ. Για το ςκοπό αυτό ο κάδοσ κα πρζπει να 
αποτελείται από ανεξάρτθτα ςτοιχεία που κα μποροφν να προςκαφαιροφνται, ζτςι ϊςτε θ 
ςυνολικι του χωρθτικότθτα να είναι ζωσ και 500 λίτρα.  
 

Καπάκι 

Ο κάδοσ να είναι εφοδιαςμζνοσ με πολυγωνικό κουμπωτό καπάκι, το οποίο δεν κα 
παραςφρεται από τον άνεμο, ενϊ ταυτόχρονα δεν κα επιτρζπει τθ διείςδυςθ τθσ βροχισ. 
Το καπάκι κα πρζπει να φζρει διατάξεισ αεριςμοφ για βζλτιςτθ κυκλοφορία του αζρα ςτο 
εςωτερικό του κάδου. 
 

Βάςη κάδου 

Η βάςθ του κάδου να είναι ανοιχτι, ζτςι ϊςτε να επιτρζπεται ο άμεςοσ εμβολιαςμόσ των 

οργανικϊν απορριμμάτων από τουσ μικροοργανιςμοφσ εδάφουσ. Επιπροςκζτωσ, να 

επιτρζπεται θ άμεςθ αποςτράγγιςθ των διαςταλλαγμάτων, περιορίηοντασ ζτςι τθν υγραςία 

αποικοδόμθςθσ ςτα επικυμθτά επίπεδα, επιταχφνοντασ τθ διαδικαςία κομποςτοποίθςθσ 

και τθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ εδαφοβελτιωτικοφ. 

 

Επιθυμητζσ Διαςτάςεισ κομποςτοποιητή 220lt 

 Μικοσ x Ρλάτοσ x Φψοσ : 92 cm x 92 cm x 40 cm 

 Ωωρθτικότθτα κάδου 220 λίτρα 

Χρωματιςμοί 

Ο κάδοσ κα είναι χρϊματοσ επιλογισ του Διμου.  
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2.2. ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΙΣΡΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΕΝΣΤΠΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ 1.100LT ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ (250 

ΣΕΜ) 

2.2.1. Γενικά Χαρακτηριςτικά 

Κάδοι μθχανικισ αποκομιδισ, κατάλλθλοι να δεχτοφν οικιακά, εμπορικά και βιομθχανικά 

απορρίμματα και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 

Θα πρζπει να είναι καινοφργιοι, πρόςφατθσ καταςκευισ, αρίςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ 

καταςκευαςτικά ελαττϊματα και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι 

αυξθμζνθσ αντοχισ, ανκεκτικά ςε κτυπιματα, πτϊςεισ, επιδράςεισ περιβάλλοντοσ, 

διάφορεσ χθμικζσ μεταβολζσ και αντιδράςεισ, όπωσ και ςτισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ 

(υψθλζσ ι χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, βροχι κ.λπ.). 

Ρρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι, ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ EN840 και 

να ακολουκοφν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ςυγκεκριμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

κάδων απορριμμάτων. 

 

2.2.2. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά 

Κυρίωσ ώμα (Κορμόσ) 

Το κυρίωσ ςϊμα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από  πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ, 

µε ειδικοφσ ςτακεροποιθτζσ ζναντι πολυμεριςμοφ από υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV), 

ανκεκτικό ςε ζντονεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και κα παρζχει τθ δυνατότθτα ελαςτικισ 

παραμόρφωςθσ. Καταςκευι κάδων από αναγεννθμζνα πολυμερι αποκλείονται, δεδομζνου 

ότι υποβακμίηονται οι μθχανικζσ αντοχζσ του τελικοφ προϊόντοσ και επιταχφνεται θ χθμικι 

γιρανςι τουσ. 

Οι κάδοι κα είναι καταςκευαςμζνοι µε χφτευςθ μονοµπλόκ και υπό πίεςθ, ϊςτε το υλικό να 

ζχει ομοιόμορφθ και ομοιογενι κατανομι ςε όλα του τα ςθμεία. Οι επιφάνειεσ πρζπει να 

είναι απόλυτα ςτιλπνζσ, χωρίσ αιχμθρζσ ακμζσ ι αιχμζσ.  

Το γεωμετρικό τουσ ςχιμα κα είναι κόλουρθσ πυραμίδασ, με προσ τα άνω ςυνεχϊσ 

αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν 

ανατροπισ του, κακϊσ και τθν πλιρθ εκκζνωςθ από τα απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθ 

ςτρζψθ του από τον μθχανιςμό ανφψωςθσ. 

Λόγω του βάρουσ των απορριμμάτων που δζχεται κατά τθ μεταφορά και εκκζνωςι του, το 

κυρίωσ ςϊμα του κάδου κα πρζπει να είναι ιςχυρό και επί ποινι αποκλειςμοφ το 

εμπρόςκιο και οπίςκιο πλευρικό τοίχωμά του,  πρζπει να είναι ενιςχυμζνο με κάκετεσ 

νευρϊςεισ κακ’ όλο το φψοσ του τοιχϊματοσ  ϊςτε να αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ κατά 

τθ χριςθ του. (να είναι ευδιάκριτεσ ςτο τεχνικό φυλλάδιο του καταςκευαςτι) . 

Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι του από τον ανυψωτικό μθχανιςμό των 

απορριμματοφόρων, ο κάδοσ κα πρζπει να φζρει ςτα πλευρικά τοιχϊματα ιςχυρζσ 

υποδοχζσ με ςυμμετρικοφσ κυλινδροειδείσ ςωλινεσ (πείρουσ ανάρτθςθσ) μικουσ 50mm και 

διαμζτρου 40mm ±2%, ενιςχυμζνουσ εςωτερικά με μεταλλικοφσ κυλίνδρουσ. 

Τα ζδρανα ανφψωςθσ κα προςαρμόηονται ςτακερά και αςφαλϊσ με τουλάχιςτον πζντε (5) 

ιςχυροφσ κοχλίεσ ςτο ςϊμα του κάδου. 

Επιπροςκζτωσ, κα πρζπει να υπάρχει ςτο μικοσ τθσ εμπρόσ πλευράσ του κάδου μια ειδικι 

υποδοχι ςχιματοσ κτζνασ ςφμφωνα με τα κατά ΕΝ 840 προβλεπόμενα.  

Ο κάδοσ επίςθσ  πρζπει να φζρει τισ 4 απαραίτθτεσ μονομπλόκ με το ςϊμα χειρολαβζσ, 

ςτακερά καταςκευαςμζνεσ  από τθ πρζςα και το καλοφπι καταςκευισ ,κατάλλθλθσ διατομισ 

και ενίςχυςθσ. Υποχρεωτικά, ςτο μζςον των δφο πλευρικϊν επιφανειϊν, κα φζρει και δφο 
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πρόςκετεσ ςτο μζςο του ςϊματοσ, αφαιροφμενεσ, με δυνατότθτα αντικατάςταςθσ τουσ, 

χειρολαβζσ, για επιπλζον άνεςθ και ευκολία.  

Στο κάτω τμιμα του ςϊματοσ του κάδου, κα υπάρχουν ειδικά ςθμεία ζδραςθσ των τροχϊν, 

με κατάλλθλα εξωτερικά ιςχυρά νεφρα  ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ με τουσ τροχοφσ για 

προςταςία του κάδου από κροφςεισ κατά τθ χριςθ του. 

 

Σροχοί 

Ο κάδοσ πρζπει να ζχει τζςςερισ τροχοφσ βαρζωσ τφπου, με πλαςτικι  ηάντα από ςυμπαγζσ 

ελαςτικό άριςτθσ καταςκευισ και ποιότθτασ, και ικανότθτασ περιςτροφισ τουσ περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360°, ζτςι ϊςτε να είναι ευζλικτοσ ςε περίπτωςθ που κα χρειαςτεί 

να μετακινθκεί μζςα ςε ςτενοφσ χϊρουσ. 

Ο κάκε τροχόσ πρζπει να ςτθρίηεται ςε διχαλωτό υποςτιριγμα μζςω ζνςφαιρου τριβζωσ 

και να ςυνδζεται με τον κάδο μζςω ειδικισ βάςεωσ κατάλλθλα ενιςχυμζνθσ και 

διαμορφωμζνθσ ικανισ να δζχεται τα δυναμικά φορτία και τισ κροφςεισ κατά τθν χριςθ του 

κάδου . 

Οι δφο μπροςτινοί τροχοί πρζπει να ζχουν ςφςτθμα πζδθςθσ με ποδόφρενο το οποίο 

πρζπει να ενεργοποιείται με απλό πάτθμα του ποδιοφ. 

Ο κάκε κάδοσ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να ακινθτοποιείται με χωριςτά ποδόφρενα 

ςτουσ δφο τροχοφσ που ενεργοποιοφνται με απλό πάτθμα ςτο πόδι. 

 

Οπή Καθαριςμοφ 

Στον πυκμζνα του κάδου και ςτο κατϊτερο ςθμείο του να υπάρχει ειδικι οπι για τθν εκροι 

των υγρϊν μετά τον κακαριςμό του κάδου. Η οπι αυτι πρζπει να καλφπτεται με ειδικι 

τάπα και ελαςτικι τςιμοφχα και να ζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα. 

 

Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι πρζπει να είναι πλαςτικό και υποχρεωτικά να ςυνδζεται με το κυρίωσ ςϊμα 

μζςω μιασ ειδικισ μεταλλικισ  ι  πλαςτικισ μπάρασ  κατάλλθλθσ διατομισ και μικουσ  όςο 

περίπου το πλάτοσ του κάδου. 

Για λόγουσ μεγαλφτερθσ αντοχισ, ςτισ καταπονιςεισ που δθμιουργοφνται κατά το άνοιγμα 

και το κλείςιμο του καπακιοφ του κάδου, το κυρίωσ ςϊμα πρζπει υποχρεωτικά να 

περιλαμβάνει κατά τθν χφτευςθ (μονομπλόκ), τουλάχιςτον δφο ειδικά ςχεδιαςμζνουσ  

ιςχυροφσ μεντεςζδεσ μζςω των οποίων το καπάκι, κα ςυνδζεται απ’ ευκείασ και ςτακερά 

ςτο ςϊμα, αποκλειομζνων των διανοίξεων οπϊν ςτο κυρίωσ ςϊμα ι το καπάκι και τθσ 

χριςθσ πρόςκετων προςαρμογϊν κ.α. 

Οι μεντεςζδεσ αυτοί κα είναι πλάτουσ κατ’ ελάχιςτον 14cm ο κάκε ζνασ, ζτςι ϊςτε οι 

δυνάμεισ καταπόνθςθσ να διαμοιράηονται ςε μεγαλφτερθ επιφάνεια και να μθν υπάρχει 

κίνδυνοσ καταςτροφισ τουσ. 

Το καπάκι κα πρζπει να ανοίγει και να κλείνει εφκολα για τθν τοποκζτθςθ των 

απορριμμάτων, ενϊ κατά τθν εκκζνωςθ κ’ ανοίγει αυτόματα κατά τθν ανφψωςθ του κάδου.  

Η καταςκευι του καπακιοφ κα είναι ειδικά ενιςχυμζνθ, με βακιζσ νευρϊςεισ ςε όλο το 

μικοσ του καπακιοφ από μπροςτά ζωσ το πίςω μζροσ, για να αντζχει ςτισ καταπονιςεισ και 

τα χτυπιματα.  

Ρεριμετρικά ςτο ανϊτερο ςθμείο του ςϊματοσ του κάδου κα υπάρχει ειδικό υπερυψωμζνο    
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χείλοσ, για τθν αποφυγι ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ του κάδου. 

  

Θα φζρει μία (1)  χειρολαβι τουλάχιςτον ςε κάκε πλευρά (πλευρικά και εμπρόσ) για να 

μπορεί να ανοίγει  με το χζρι. 

Επίςθσ ο κάδοσ κα φζρει μεταλλικό ποδομοχλό για το άνοιγμα του καπακιοφ χωρίσ τθν 

χριςθ χεριϊν, όπου κα αποτελείται από το κυρίωσ μζροσ, δφο μεταλλικζσ βάςεισ ςτιριξθσ 

ςτον κάδο (οι οποίεσ  κα προςαρμόηονται απαραίτθτα ςτισ βάςεισ των τροχϊν χωρίσ να 

απαιτείται θ διάνοιξθ νζων οπϊν ςτο ςϊμα του κάδου) κακϊσ και δφο  κατακόρυφεσ 

μεταλλικζσ ράβδουσ. 

Στο άνω μζροσ των ράβδων, κα υπάρχει προςαρμοςμζνθ πλαςτικι ροδζλα, θ οποία κα 

είναι το ςθμείο επαφισ του ποδομοχλοφ με το καπάκι για προςταςία  από τθ τριβι. 

 

Ειδικά Χαρακτηριςτικά  

 Το χρϊμα των κάδων (ςϊμα και καπάκι) κα είναι χρϊματοσ κίτρινο. 

 Ο κάδοσ πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ που 

χρθςιμοποιοφν τα ςφγχρονα απορριμματοφόρα διεκνϊν προδιαγραφϊν με ςφςτθμα 

βραχιόνων. Το ςφςτθμα ανφψωςθσ και εκκζνωςθσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλων 

προδιαγραφϊν, ιςχυρισ καταςκευισ και κα εξαςφαλίηει τθν αςφαλι αγκίςτρωςθ, 

ανφψωςθ και ανατροπι του κάδου. Θα πρζπει να ςυνεργάηεται άριςτα με τουσ 

διατικζμενουσ από τον Διμο ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ. 

 Η διαμόρφωςθ του κάδου κα είναι τζτοια ϊςτε να πλζνεται αυτομάτωσ από τα ειδικά 

οχιματα πλφςεωσ που κυκλοφοροφν ςτθν Ελλθνικι και τθ Διεκνι αγορά, κακϊσ και να 

είναι δυνατόν να ανυψωκεί αςφαλϊσ από το ανυψωτικό του απορριμματοφόρου και 

του πλυντθρίου κάδων. 

 Σε όλουσ τουσ κάδουσ κα εκτυπωκοφν τα ςτοιχεία του Διμου, το ζτοσ προμικειασ, 

κακϊσ και μινυμα που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία, με ευμεγζκθ γράμματα, με 

ανάγλυφθ ανεξίτθλθ κερμοεκτφπωςθ. 

Επάνω ςτο ςϊμα ι ςτο καπάκι, κα φζρουν ανάγλυφεσ επιγραφζσ ςτισ   
            οποίεσ, κατ’ ελάχιςτον κα αναφζρονται τα ακόλουκα: 
 

 Το Ρρότυπο EN 840, 

 Η ςιμανςθ CE,  

 Η χρονολογία καταςκευισ,  

 Ο καταςκευαςτισ, 

 Άλλα πιςτοποιθτικά (RAL ι GS) 

 Η χωρθτικότθτα του κάδου ςε λίτρα,  

 Το ςυνολικό επιτρεπόμενο  βάροσ εκφραςμζνο ςε κιλά  

 Η ςτάκμθ κορφβου (dB) που δεν κα ξεπερνά τα 99 dB(A), 

Το βάροσ του κάδου (χωρίσ τον ποδομοχλό ) κα είναι περίπου 50 kg (+/- 5%) και το 
ωφζλιμο φορτίο του τουλάχιςτον 440 kg. 

 

ΣΥΝΤΑΩΘΗΚΕ 
Ζευγολατιό 14/05/2021 

Ο Αν/τθσ Ρρ/νοσ του Τμιματοσ 
    Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
                   Ζευγολατιό 14/05/2021  
    Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 
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                   Τριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ  
                      ΔΕ Δ/κων Γρ/τζων 

 
 
                  Δρ.Βαμβάτςικοσ Ραναγιϊτθσ 
                 ΤΕ13-Τεχν.Γεωπ. (MSc., PhD) 
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3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια 300 κάδων οικιακήσ κομποςτοποίηςησ και 250 

κίτρινων κάδων ζντυπου χαρτιοφ. 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ 

Α/Α CPV 

Προμήθεια εξοπλιςμοφ για την 
εφαρμογή προγραμμάτων οικιακήσ 
κομποςτοποίηςησ, χωριςτήσ ςυλλογήσ 
βιοαποβλήτων και ζντυπου χαρτιοφ 

ΣΕΜ ΣΙΜΗ ΚΟΣΟ 

1 44613700-7 Κάδοι για ζντυπο χαρτί 1100lt 250  200,00 €   50.000,00 €  

2 
44613800-8 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ (220 

lt) 
300  70,00 €   21.000,00 €  

      ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 71.000,00 € 

     ΦΠΑ 24%  17.040,00 € 

     ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  88.040,00 € 

 

 

ΣΥΝΤΑΩΘΗΚΕ 
Ζευγολατιό 14/05/2021 

Ο Αν/τθσ Ρρ/νοσ του Τμιματοσ 
    Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

 
 

                   Τριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ  
                      ΔΕ Δ/κων Γρ/τζων 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
                   Ζευγολατιό 14/05/2021  
    Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 

 
 
 
                  Δρ.Βαμβάτςικοσ Ραναγιϊτθσ 
                 ΤΕ13-Τεχν.Γεωπ. (MSc., PhD) 

 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &  

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΕΡΓΑΙΑ:   

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ, 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 3 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ» (ΠΡΑΞΗ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ MIS: 5001356) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Φ.Π.Α. 
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4. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο τησ Προμήθειασ 

H παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ». Ειδικότερα, 

αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ προμικεια 300 κάδων οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ 220 lt και 250 κίτρινων κάδων 1.100 lt για τθ διαχείριςθ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν ζντυπου χαρτιοφ των ΑΣΑ. 

Το παρόν τεφχοσ περιλαμβάνει του γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ 

πρόκειται να υλοποιθκεί θ προμικεια. 

 

Άρθρο 2ο: Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ 

Η προμικεια κα υλοποιθκεί μζςω ανοικτοφ και δθμοςίου διαγωνιςμοφ και κα 

πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4412/2016, Αρ.86, με το 

κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

 

Άρθρο 3ο: Εγγυήςεισ - Δείγμα 

 Εγγφηςη υμμετοχήσ ςτο Διαγωνιςμό 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, 2% τθσ προχπολογιηόμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθ άνευ ΨΡΑ που ανζρχεται ςτο 

ποςό των 1.420,00 €. 

 

 Δείγμα 

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να προςκομίςουν δείγμα εντελϊσ 

όμοιων κάδων με τουσ προςφερόμενουσ ςτο αμαξοςτάςιο του Διμου  Βζλου - επί 

αποδείξει ( δελτίο αποςτολισ) μζχρι τρεισ (3)  θμζρεσ πριν  από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ ςτο  διαγωνιςμό. Το δελτίο αποςτολισ κα κατατεκεί 

ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ &  

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΕΡΓΑΙΑ:   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ, 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 3 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ» (ΠΡΑΞΗ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ MIS: 5001356) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 88.040,00 € ΜΕ 24% Φ.Π.Α. 
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 Εγγφηςη Καλήσ Εκτζλεςησ τησ φμβαςησ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 

επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

 Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 

Για όλα τα υπό προμικεια είδθ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι 

Καλισ Λειτουργίασ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 2% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Ψ.Ρ.Α. με διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον δφο 

(2) ζτθ από τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

και θ οποία αντικακιςτά τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ. 

 

Άρθρο 4ο : Χρόνοσ Ιςχφοσ φμβαςησ -Παράδοςη – Ρήτρεσ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθσ υπογραφισ τθσ, χρονικό 

διάςτθμα μζςα ςτο οποίο κα πρζπει ο ανάδοχοσ να παραδϊςει τα υλικά ςε πλιρθ 

εφαρμογι. 

Τα προσ προμικεια είδθ κα παραδοκοφν και κα τοποκετθκοφν ςτα ςθμεία που κα 

υποδεικνφονται από τθ Δ/νουςα Υπθρεςία και όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ κα ζχουν 

ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Ο τόποσ παράδοςθσ των παραδοτζων του Αναδόχου που αφοροφν το ζργο είναι θ ζδρα του 

Διμου Βζλου - Βόχασ. 

Η εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτα ςθμεία που κα υποδείξει ο Διμοσ Βζλου - 

Βόχασ. 

Η παρακολοφκθςθ και παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι 

(ΕΡΡΕ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 άρκρο 2018 και άρκρο 221 και ωσ αυτι 

κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Διμου εντόσ πζντε (5) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ και κα κοινοποιθκεί ςτον Ανάδοχο. 

Αν υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παράδοςθσ ι ο Ανάδοχοσ 

δεν ςυμμορφϊνεται με τισ είδουσ υποχρεϊςεισ του ι τισ γραπτζσ οδθγίεσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο: Ποιότητα Τλικών 

Εάν μετά τθν παραλαβι και κατά τθ χριςθ τουσ, τα υλικά παρουςιάςουν τυχόν ελαττϊματα 

ι ατζλειεσ, που αντίκεινται ςτα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του αναδόχου και ςτα 

ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ο ανάδοχοσ να τα αποκαταςτιςει άμεςα. 

 

Άρθρο 6ο: Φόροι – Κρατήςεισ - Πληρωμή 

Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, βαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ και 

κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Η πλθρωμι τθσ 

αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει κατόπιν τθσ οριςτικισ παραλαβισ αυτϊν. 

 

Άρθρο 7ο: Ιςχφσ Προςφορών 
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Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ, υπολογιηομζνου από τθν 

επομζνθ θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο από τον παραπάνω απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία, πριν από τθν λιξθ 

τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 90 θμερϊν. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω 

ανωτάτου χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα 

αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτον Ν.4412/2016, 

Αρ.97, Ραρ.4. 

 

Άρθρο 8ο: Λοιπζσ Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Εκτόσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

προμθκευόμενων ειδϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των υπθρεςιϊν που χορθγεί, να 

δζχεται και να διευκολφνει απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που 

διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι ι/και από 

οποιοδιποτε άλλο εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να 

παρζχει ςε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που 

ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν παροχι των αντιςτοίχων υπθρεςιϊν. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

ςτο κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020. 

 Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα απαίτθςθσ αποηθμίωςθσ από τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ 

κακοτεχνιϊν ι βλαβϊν που προκλικθκαν από τθν πλθμμελι εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

του αναδόχου ι άλλων παραλείψεϊν του. 

 Να αποκαταςτιςει τυχόν βλάβεσ που κα προκλθκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ – τοποκζτθςθ 

τθσ προμικειασ, ςυνεπεία πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν του. 

 Για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και 

κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του ι ςτο προςωπικό του 

εργοδότθ ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα αςφαλείασ. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ του 

Διμου και να παρζχει ςε αυτόν οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του 

ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Να ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων 

αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν 

για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει και τισ τυχόν παρεπόμενεσ 

υποχρεϊςεισ. 

 Να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Υπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο 

που κα του υποδείξει ο Διμοσ. 

 Να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και αρίςτθσ ποιότθτασ προμικεια των υλικϊν που 

ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 Για τθ γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει 

εκπρόςωπο του προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο 

τθσ Αρμόδιασ Υπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 
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 Θα πρζπει να δοκεί θ δαπάνθ και πρόγραμμα ςυντιρθςθσ για κάκε χρόνο για τα 

επόμενα δφο (2) ζτθ. 

 Θα πρζπει να δοκεί πίνακασ των κυριότερων ανταλλακτικϊν τθσ διάταξθσ, με τιμζσ και 

κα πρζπει να δοκεί βεβαίωςθ για δφο (2) ετι τουλάχιςτον δυνατότθτα προμικειασ 

ανταλλακτικϊν των ςυςκευϊν του ςυςτιματοσ. 

 

Για τισ προμήθειεσ:  

 Θα παραδοκοφν από τον Ανάδοχο Τεχνικά εγχειρίδια και οδθγίεσ ελζγχου, χριςθσ και 

ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Θα παραδοκοφν από τον Ανάδοχο Οδθγίεσ χειριςμοφ ϊςτε να μποροφν να 

ενθμερωκοφν για τθ χριςθ των προμθκειϊν οι χριςτεσ, τουλάχιςτον ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα. 

 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει το ςφνολο των υλικϊν, εξαρτθμάτων ι εργαςιϊν που 

απαιτοφνται για τθν τοποκζτθςθ και δοκιμαςτικι λειτουργία και παράδοςθ τθσ 

προμικειασ ςε πλιρθ λειτουργία, κακϊσ και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά που κα 

απαιτθκοφν για τθν ςωςτι λειτουργία τθσ προμικειασ ακόμα και αν δεν αναφζρονται 

ρθτϊσ ςε αυτι. 

 

ΣΥΝΤΑΩΘΗΚΕ 
Ζευγολατιό 14/05/2021 

Ο Αν/τθσ Ρρ/νοσ του Τμιματοσ 
    Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

 
 

                   Τριαντάφυλλοσ Αλζξιοσ  
                      ΔΕ Δ/κων Γρ/τζων 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
                   Ζευγολατιό 14/05/2021  
    Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ 

 
 
 
                  Δρ.Βαμβάτςικοσ Ραναγιϊτθσ 
                 ΤΕ13-Τεχν.Γεωπ. (MSc., PhD) 
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