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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.1

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια 275 κάδων προσωρινής απόθεσης ανακυκλώσιμων
υλικών. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 83.545,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 67.375,00€
καθαρή αξία πλέον 16.170,00€ ΦΠΑ 24%.
Βασικός στόχος της παρέμβασης αποτελεί η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ανακύκλωσης σε
περιοχές που μέχρι σήμερα ο δήμος δεν μπορούσε επιχειρησιακά να καλύψει, εξαιτίας του ότι δε
διέθετε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Συγκεκριμένα οι κάδοι που θα προμηθευτεί ο δήμος θα
χρησιμοποιηθούν για τις ΔΕ Νέστορος, Κορώνης, Μεθώνης, Παπαφλέσσα και Χιλιοχωρίων.

1.2

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δεν καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου, με αποτέλεσμα
απορρίμματα τα οποία είναι ανακυκλώσιμα, να καταλήγουν στους κοινούς κάδους απορριμμάτων
(σύμμεικτα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αυξημένο όγκο απορριμμάτων και την απώλεια χρήσιμων
πρώτων υλών που θα μπορούσαν να ανακτηθούν μέσω της ανακύκλωσης.

1.3

Επιδιωκόμενο Αποτέλεσμα

Η διοίκηση του Δήμου επιθυμεί τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένο στρατηγικού πλαισίου για τη
διαχείριση των αστικών απορριμμάτων που παράγονται στη περιοχή αναφοράς, με σκοπό να
ανταποκριθεί στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που επιβάλλει τη συμμόρφωση των ΟΤΑ με την
Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ ‘Οδηγία του Συμβουλίου περί Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων’
όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο (ΚΥΑ 29407/3508/2002), βάσει της οποίας
ποσοτικοποιούνται οι στόχοι εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών απορριμμάτων
από τους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ). Επίσης, και σε ότι αφορά το ρεύμα των ΑΣΑ για τα
ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. συσκευασίες), επιθυμεί την ανάληψη ανάλογου χαρακτήρα δράσεων
επίτευξης των αντίστοιχων ποσοτικών στόχων, όπως αυτοί διατυπώνονται στο πλαίσιο του Νόμου
2393/2001 και την ενσωμάτωση αυτού στο Εθνικό Δίκαιο μέσω της Υπουργικής Απόφασης
9268/469/2007 περί ‘Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών’ που τροποποιεί την παλαιότερη Οδηγία
DIMITRIOS ARVANITIS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS ARVANITIS
Ημερομηνία: 2017.12.29 14:16:59 EET
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94/62/ΕΚ. Εξάλλου, όλες οι δράσεις που προκρίνει ο Δήμος Πύλου Νέστορος για την συνολική
αντιμετώπιση των απορριμμάτων εναρμονίζονται πλήρως στη Νέα Οδηγία – Πλαίσιο για τα απόβλητα
(2008/98) και την ενσωμάτωση αυτής στο Εθνικό Δίκαιο μέσω του Νόμου 4042/2012.
Απόρροια όλων των παραπάνω αποτελεί το γεγονός, ότι ο Δήμος Πύλου Νέστορος συντάσσει ένα νέο
στρατηγικό σχέδιο για τη συνολική και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων του, το οποίο βασίζεται
στη παραπάνω νομοθεσία και ποσοτικοποιεί τους στόχους σύμφωνα με τα ακόλουθα:


Εδραίωση της ξεχωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλου τουλάχιστον
μέχρι το 2018



Ανακύκλωση του 50% κατά βάρος της συνολικής ποσότητας ΑΣΑ μέχρι το 2020



Ανάπτυξη σχεδίου πρόληψης της παραγωγής αστικών απορριμμάτων στο πλαίσιο της
ελαχιστοποίησης της παραγωγής αποβλήτων



Ενθάρρυνση της ΔσΠ του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων (βιοαποδομήσιμα
απόβλητα κήπων και πάρκων, απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια,
εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και συναφή απόβλητα από
εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων)

Επομένως, και για την επίτευξη των σημαντικών αποτελεσμάτων που θέτει ως στόχους η διοίκηση του
δήμου σχετικά με τα απορρίμματα και τη βιώσιμη διαχείρισή τους, θα πρέπει πρώτα από όλα να
καταστεί ικανή ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Επομένως, η βελτίωση της διοικητικής και
τεχνικής ικανότητας της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για τον Δήμο, και για τον λόγο αυτό προκρίνει την εφαρμογή μίας συνολικής πολιτικής αποκομιδής των
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Με την έγκριση του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος θα προμηθευτεί 275 κάδους των 1.100 λίτρων για τη
διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών των ΑΣΑ (π.χ. συσκευασίες, ΒΑΑ, κλπ).
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί, ότι με την υλοποίηση της προμήθειας, η διοίκηση του Δήμου Πύλου
Νέστορος καθίσταται έτοιμη να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα βιώσιμης
διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα επιφέρει πολλαπλές ωφέλειες τόσο σε επίπεδο κόστους
όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ωφέλειας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4412/16.
Ο Συντάξας

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ελέγχθηκε …/…/2017
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε …/…/2017
Η Δ/ντρια Π.-Δ. & Π.Ζ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1.

Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικειμένου Προμήθειας:
Τετράτροχοι Πλαστικοί Κάδοι 1.100λτ Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

1.ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα
STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά
απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5% αντίστοιχα. αποδεικνυόμενη από την αναλυτική
έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών απορριμμάτων.
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον
μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο
χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.
Ο κάδος επίσης θα φέρει 4 μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, σταθερά κατασκευασμένες από την
πρέσσα και το καλούπι κατασκευής, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή
του και την εργονομική χρήση του.

2. ΕΙΔΙΚΑ
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα,
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν
αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό
πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.
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Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες,
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις.
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου.
Το βάρος του κάδου θα είναι 50-55 κιλά περίπου.
Το πάχος του κάδου θα είναι το μέγιστο δυνατό, ήτοι, τουλάχιστον 5,5 χιλιοστά για το κυρίως σώμα και
6 χιλιοστά για τον πυθμένα.

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)
Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς
αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά
την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.
Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως
σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο
ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί
ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του,
ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών.
Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το
κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την
χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων
το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο
κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.
Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις
καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής
τους.
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται
κατ΄ ελάχιστον, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•

Το Πρότυπο EN 840.
Η σήμανση CE.
Η χρονολογία κατασκευής.
Ο κατασκευαστής.
Ο προμηθευτής.
Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.
Τη στάθμη θορύβου (dB).
Σήμανση ελέγχων βάσει των πιστοποιητικών που διαθέτει (π.χ. GS, NF, RAL κ.τ.λ.) από
Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου

4. ΤΡΟΧΟΙ
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής
και ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί
κατακόρυφο άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να
μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.
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Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται
με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα
δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών
στον πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα.
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο
τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι.

5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα
κατασκευάζεται κατά τη χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική
τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των
υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα
και θα φέρει τουλάχιστον δύο χειρολαβές με τις οποίες αφ’ ενός θα ανοίγεται το καπάκι, αφ’ ετέρου θα
μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές.
Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται
απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν κατά την
χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο
κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.

7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας.
Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.
Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να
μη χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του
πεντάλ ακόμα και όταν ο κάδος βρίσκεται επί του πεζοδρομίου. Θα είναι γαλβανισμένος για
μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση. Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο
τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές στον πυθμένα του κάδου.

8.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
α)
Ο κάδος πρέπει να φέρει στις τέσσερις πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός τη νύχτα.
β)
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου

γράμματα με
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ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
2017
ΕΔΩ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
γ)

Οι κάδοι θα είναι χρώματος ΜΠΛΕ, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά τη χύτευση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
1)
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο
που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που
προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής υποστήριξης
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και
θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια
τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει
πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά
ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001
(Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2)
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη
εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και το χρόνο παράδοσης, που δε θα
υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν είναι
ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το
Δήμο, ακόμη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη.
3)
Πρόσφατα πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ – 840 / 2 / 5 / 6 - από πιστοποιημένα
Ευρωπαϊκά κέντρα Ελέγχου - για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών
απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, Ωφέλιμο φορτίο,
κ.α). Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και
να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό,
σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.
4)
Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείριση της
Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας). Σε
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο
αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος
εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών.
5)
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων με τους
προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του
διαγωνιζόμενου.
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2.2.

Πίνακες Συμμόρφωσης
Τετράτροχοι Πλαστικοί Κάδοι 1.100λτ Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι
πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα
STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να
δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά
απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.

ΝΑΙ

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5%
αντίστοιχα. αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση
ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το
πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840

ΝΑΙ

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή
αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών απορριμμάτων.

ΝΑΙ

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και
περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που
χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον
μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου
(βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος
του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με
ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

ΝΑΙ

Ο κάδος επίσης θα φέρει 4 μονομπλόκ με το σώμα
χειρολαβές, σταθερά κατασκευασμένες
από την
πρέσσα και το καλούπι κατασκευής, κατάλληλης
διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του
και την εργονομική χρήση του.

ΝΑΙ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ
και
συγκεκριμένα
το
κυρίως
σώμα,
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του
καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν
αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα.

ΝΑΙ

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση
και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση
(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού
βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από
πρωτογενές υλικό.

ΝΑΙ

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ
χαμηλές
και
πολύ
υψηλές
θερμοκρασίες,
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και
σε χημικές αντιδράσεις.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή
κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου.
Το βάρος του κάδου θα είναι 50-55 κιλά περίπου
Το πάχος του κάδου θα είναι το μέγιστο δυνατό, ήτοι,
τουλάχιστον 5,5 χιλιοστά για το κυρίως σώμα και 6
χιλιοστά για τον πυθμένα.

ΝΑΙ

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα
κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς
αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη
εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά την
ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.

ΝΑΙ

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη
μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα
του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του,
θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά
την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή
απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο
τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές
κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών
αυτών.

ΝΑΙ

Το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει
κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά
σχεδιασμένους
ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των
οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και
σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων
οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης
βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι
μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm
ο κάθε ένας.

ΝΑΙ

Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν
ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄
ελάχιστον τα ακόλουθα:

ΝΑΙ

•
•
•
•
•
•
•
•

Το Πρότυπο EN 840.
Η σήμανση CE.
Η χρονολογία κατασκευής.
Ο κατασκευαστής.
Ο προμηθευτής.
Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.
Τη στάθμη θορύβου (dB).
Σήμανση ελέγχων βάσει των πιστοποιητικών
που διαθέτει (π.χ. GS, NF, RAL κ.τ.λ.) από
Αναγνωρισμένα κέντρα Ελέγχου.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως
τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής
και ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ.
και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο
άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος
σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα
σε στενούς χώρους.

ΝΑΙ

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό
υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται
με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα
ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα
δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του
κάδου. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον
πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο
τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο
πόδι .
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του
υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα
κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ
αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή
πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική
τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.

ΝΑΙ

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει
και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών.
Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να
αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα και θα φέρει
τουλάχιστον δύο χειρολαβές με τις οποίες αφ’ ενός θα
ανοίγεται το καπάκι, αφ’ ετέρου θα μπορεί να
μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές.

ΝΑΙ

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους
μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά
σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν
κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα
υψηλής αντοχής, αποκλειομένων των διανοίξεων
οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης
βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.

ΝΑΙ

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς
μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

σύστημα βραχιόνων και κτένας.
Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να
είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα
πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και τη
Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να
ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του
πλυντηρίου κάδων.

ΝΑΙ

Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και
κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να μην
χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του
καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ
ακόμα και όταν ο κάδος βρίσκεται επί του
πεζοδρομίου. Θα είναι γαλβανισμένος για
μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση. Η τοποθέτηση
του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο
τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές στον πυθμένα του
κάδου.

ΝΑΙ

α)
Ο κάδος πρέπει να φέρει στις τέσσερις
πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.
β)
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία
ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα
του κάδου
ΔΗΜΟΣ

ΝΑΙ

ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
2017
ΕΔΩ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
γ)
Οι κάδοι θα είναι χρώματος ΜΠΛΕ, το οποίο
θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση.

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε …/…/2017

Θεωρήθηκε …/…/2017

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Η Δ/ντρια Π.-Δ. & Π.Ζ.

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ:
Αρ. Μελέτης:
Προϋπολογισμός:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
83.545,00€ (με Φ.Π.Α.)
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το έργο αφορά στη προμήθεια 275 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της προμήθειας διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α

CPV

1

446137007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Τιμή χωρίς
Περιγραφή είδους
Τεμάχια
ΦΠΑ €
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
1.100 ΛΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
275
245,00
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μερικό
σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό
Σύνολο

Ο Συντάξας

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ελέγχθηκε …/…/2017
Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σύνολο €
67.375,00

67.375,00
16.170,00
83.545,00

Θεωρήθηκε …/…/2017
Η Δ/ντρια Π.-Δ. & Π.Ζ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ:
Αρ. Μελέτης:
Προϋπολογισμός:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
83.545,00€ (με Φ.Π.Α.)
4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
H παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Ειδικότερα, αφορά τη προμήθεια 275 πλαστικών
κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100λτ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 83.545,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" άρθρο 2
παράγραφος 12 εδάφιο δ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII.
β. Της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του στο
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
γ. Του Ν. 4281/2014
δ. Του Ν. 4412/16
ε. Της Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παραγ.
5) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).









της 26625/31-5-1993 Εγκυκλ. Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 404/93)
της Εγκ. 10/22589/18-5-1995. Εγκυκλ. Υπουργείου Εσωτερικών.
Της Π1/622/13-3-95 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου
Της Π1/617/14-3-95 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου
Της Π1/609/10-5-95 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου (1)
Της Π1/1490/26-4-96 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου (22968/16-5-96/9054/10-6-96)
Της Π1/1510/27-5-96 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου
Των :Π1/3401/97, Π1/3826/97, Π1/3680/97, Π1/3556/97, Π1/4536/97 αποφάσεων Υπ.
Ανάπτυξης.
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Της Π1/2437/12-5-99 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης

(1) Που εξεδόθησαν σε εκτέλεση του Ν.Δ. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-95) και του σχετικού Π.Δ. 105/89
περί προσαρμογής με την κοινοτική Νομοθεσία για προϋπολογισμό δαπάνης 200.000 ECU.
Η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνει βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν:
α)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού,

β)

Ο Προϋπολογισμός προσφοράς,

γ)

Ο Προϋπολογισμός μελέτης,

δ)

Οι Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης

ε)

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

στ)

Η Τεχνική περιγραφή της προμήθειας.

Άρθρο 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου με
κριτήριο τη Συμφερότερη Προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών της παρούσας
μελέτης, με τους όρους που καθορίζονται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών του Δήμου.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που θα
ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της θα διατίθεται μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
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ΑΡΘΡΟ 5οΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 206, Ν.4412/16) - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός δύο μηνών από τη σύμβαση να έχει παραδώσει την συνολική
ποσότητα. Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά ή θα παραδοθούν συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/16,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας
αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/16.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει
το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Τα υλικά θα παραδοθούν σε τόπο που θα ορίσει η υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΗΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (άρθρο 207, Ν.4412/16)
1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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4.Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ (άρθρο 200, Ν.4412/16)
1.Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2.Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους
παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της
υπηρεσίας.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο
παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με
τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
3.Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές
προβλέπονται από την σύμβαση.
4.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.
4412/16.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
5.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 208, Ν.4412/16)

1.Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του
Ν.4412/16
16

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο
ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιμασία.
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια
υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη
σύμβαση.
3.Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν
η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική
εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός
από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους,
όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν
μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου
και δειγματοληψίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.

Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
4.Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο
τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη
γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε
αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
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5.Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120του Ν.4412/16 μπορούν
να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα
με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή
παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους
τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με
βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.
6.Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες,
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7.Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση
υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην
περίπτωση που παραλήφθη κε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8.Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική
εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214του Ν.4412/16. Ο προμηθευτής μπορεί να
ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή
άλλου φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη.
Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει
διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη
μέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε
υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
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9.Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.

Άρθρο 9ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (άρθρο 211, Ν.4412/16)

1.Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή, με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία
να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Αν η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σημαία του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και
το βάρος (μικτό - καθαρό).
δ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού.
2.Αν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, βαρύνεται με έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνειακούς
χώρους ή χώρους INTRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού
μέσου μέχρι την παραλαβή τους.

Άρθρο 10ο

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (άρθρο 212, Ν.4412/16

1.Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο κατασκευής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναθέσει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων
συμβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η
οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις.
2.Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονομικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση,
μετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον
έλεγχο.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά μέσα έχει στη
διάθεσή του.
γ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται με τα πρόσθετα έξοδα
του ελέγχου.
δ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά με την πορεία εκτέλεσης της
παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται
με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έλεγχο ή ελέγχους.
3.Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας
υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα.
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5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να μην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να
ενημερώσει αμέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες του.
6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, μπορεί να αποστείλει
επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο
εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό
του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες με
εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.

Άρθρο 11ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (άρθρο 213, Ν.4412/16)

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
2.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η
προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
3.Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 12ο

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (άρθρο 203, Ν.4412/16)

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105του
Ν.4412/16, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
Ν.4412/16 γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές
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του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά
την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως
όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε
χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δε φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.

Άρθρο 13ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρο 204, Ν.4412/16)_

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 14ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 205, Ν.4412/16)

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΩΝ
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/16, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε …/…/2017

Θεωρήθηκε …/…/2017

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.

Η Δ/ντρια Π.-Δ. & Π.Ζ.

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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