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ΤΕΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Άρθρο 1 
Αντικείμενο σύμβασης 

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  4
συστημάτων  βυθιζόμενων  κάδων εναπόθεσης  και  προσωρινής  αποθήκευσης  δημοτικών
απορριμμάτων  .   

Άρθρο 2 
Σκοπιμότητα 

Με την παρούσα διαδικασία ο  Δήμος θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό αποκομιδής
των δημοτικών απορριμμάτων  και θα λύσει το πρόβλημα της συσσώρευσης απορριμμάτων
στους δυο πυκνοκατοικημένους οικισμούς του Δήμου , οι οποίοι συγκεντρώνουν και την
εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα του Δήμου αλλά και της ευρύτερης περιοχής . 
Για το λόγο αυτό τα συστήματα βυθιζόμενων κάδων θα εγκατασταθούν στους  οικισμούς
Μοιρών και Τυμπακίου , από 2 σε κάθε οικισμό . 
         Η λύση της τοποθέτησης των συστημάτων προκρίθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες  εναπόθεσης  και  προσωρινής  αποθήκευσης   των   παραγομένων   δημοτικών
απορριμμάτων σε σημεία που παράγεται μεγάλος όγκος   . 
Στα  σημεία  αυτά  υπάρχουν  συστάδες  με  μεγάλο  αριθμό  κάδων  που  καταλαμβάνουν
σημαντικό τμήμα κοινόχρηστου χώρο (κυρίως οδόστρωμα ή πεζοδρόμιο)  .  Οι  συστάδες
κάδων  δημιουργού  πρόβλημα  αισθητικής  άλλα  και  καθαριότητας  λόγω    του    ότι
υπερχειλίζουν   τακτικά   ,   δημιουργούνται   προβλήματα δυσάρεστων οσμών , συμβάλουν
στην υποβάθμισης  του δομημένου περιβάλλοντος , και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής
των  κατοίκων  αλλά  του   προϊόντος  που  προσφέρουν  οι  επιχειρήσει  που
δραστηριοποιούνται  στο χώρο ( εμπορικές , παροχής υπηρεσιών και αναψυχής ).
             Η εγκατάσταση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων θα συμβάλλει  στη γενική
αναβάθμιση το δομημένου περιβάλλοντος  ,  αφού οι κάδοι και τα απορρίμματα που θα
συγκεντρώνουν δεν θα είναι ορατά , θα  σταματήσουν να υπάρχουν εικόνες κάδων που
έχουν  υπερχειλίσει    ,  θα   αποφεύγεται  η  όχληση  από  οσμές  και  απορρίμματα  που
διαφεύγουν και θα δημιουργήσει διακριτικά καλαίσθητα σημεία συλλογής απορριμμάτων
με  μεγάλη  αποθηκευτική  δυνατότητα  ,  αφού  κάθε  σύστημα  θα  αποθηκεύει  υπογείως
5.000lit -6.000lit απορριμμάτων ( χωρητικότητα συμβατού κάδου 1100lit)  .



        Με  δεδομένο  ότι  τα  συστήματα  θα  χρησιμοποιηθούν  στην  συγκέντρωση
ανακυκλώσιμων  απορριμμάτων ,  θα συμβάλουν στην  αύξηση των απορριμμάτων που
οδηγούνται  στην  ανακύκλωση  διότι  πολλά  απ΄  αυτά  υλικά  που  δεν  μπορούν  να
αποθηκευτούν προσωρινά στους μπλε κάδους , λόγω της ανεπάρκειας χώρου , αλλά ούτε
να παραμείνουν σε κοινή θέα , οδηγούνται στον ΧΥΤΥ . 
Παράλληλα  με  την  χρήση  των  συστημάτων  θα  απελευθερωθούν  μέσα  και  εργατοώρες
προκειμένου να αναπτυχθεί η ανακύκλωση και σε οικισμούς που σήμερα δεν λειτουργεί . 
         Για την αποκομιδή των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στα συστήματα δεν
απαιτείται η προμήθεια νέου απορριμματοφόρου ή προσθήκες στη υπερκατασκευή των
υφισταμένων  αφού  οι  κάδοι  των  συστημάτων  είναι  συμβατοί  με  τα  κοινά
απορριμματοφόρα . 

 Άρθρο 3 
Χρηματοδότηση 

Το  80  %  του  κόστους  της  παρούσας  δράσης  μπορεί  να  καλυφθεί  το  χρηματοδοτικό
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», Α’  Πρόσκληση  Μέτρο 2 :  Αναβάθμιση αστικού  εξοπλισμού,

Δράση :  Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 
Το ποσό που υπερβαίνει την χρηματοδότηση του παραπάνω προγράμματος και αποτελεί το
20%  του  κόστους  της  δράσης  θα  καλυφθεί  από  έσοδα  του  Δήμου  ,  προϋπόθεση  που
επιβάλει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα  .   

Άρθρο 4 
Τεχνική περιγραφή   

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή
προδιαγράφεται στη συνέχεια, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση / αποκομιδή
είτε σύμμεικτων απορριμμάτων είτε  ανακυκλώσιμων υλικών .

Τα  στοιχεία  που  ζητούνται  από  την  παρούσα  μελέτη  (τεχνική  έκθεση,  τεχνικές
προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν
αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία.

 Το  εξωτερικό  πλαίσιο  στήριξης  ,  το  σύστημα  βύθισης-ανύψωσης,  και  όλη  η
κατασκευή  του  συστήματος  θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  καινούρια,
αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία και  φήμη κατ’  αρχήν στην
Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών.

 Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις
υπάρχουσες σχετικές διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές. 

 Η συγκρότηση κάθε ενός βυθιζόμενου συστήματος θα πρέπει να προσφέρει  μια
συνολική αποθηκευτική χωρητικότητα 5.000lit-6.000 lit περίπου (±10%).

 Για  τις  ανάγκες  του  σταδίου  της  αξιολόγησης,  θα  πρέπει  οι  συμμετέχοντες  να
μεταφέρουν 3  μέλη της  επιτροπής  με έξοδα τους σε  δημόσιο φορέα που έχει
προμηθευτεί  όμοιο  προϊόν  στο  οποίο  συμπεριλαμβάνονται  κάδοι  όπως



προδιαγράφονται στη μελέτη  και να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον για δύο (2)
έτη.

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το  εξωτερικό  πλαίσιο  στήριξης  (περίβλημα) πρέπει  να  είναι  καινούργιο,  στιβαρής
κατασκευής και να μην καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων. 

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει  νερά ειδικά στην περίπτωση
δυνατών βροχοπτώσεων. Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερο μεγέθος 

Η φόρτιση των αξόνων βύθισης- ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών
της κατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης
κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο.

Η  σχέση  της  κατανομής  του  μέγιστου  ολικού  φορτίου  δεν  θα  διαφέρει  από  την
επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία
του μηχανισμού.

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΙΝΗΣΗ

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς του
όποιου θα είναι κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής.
Πρέπει  να  είναι  πρόσφατης  τεχνολογίας  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  ευρωπαϊκές
προδιαγραφές. 
Η  ισχύς  του  θα  είναι  τέτοια  πού  θα  εξασφαλίζει  ανάβαση  με  πλήρες  φορτίο  και  με
υπέρβαση φορτίου τουλάχιστον 30%. 

1.3 ΘΕΣΗ «ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ» - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Η θέση «πλοήγησης» πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι
ίση  με  την  επιφάνεια  της  γης,  υδατοστεγούς  κατασκευής,  για  τον  πλήρη  έλεγχο  της
περιμέτρου του συστήματος από τους χειριστές, για αποφυγή ατυχημάτων.
Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής  χειροκίνητο σε  περίπτωση βλάβης του κεντρικού
συστήματος. 

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε.

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όλο  το  σύστημα  θα  τροφοδοτείται  υδατοστεγώς  από  εξωτερική  πηγή  230  v και  θα
μετατρέπεται σε 24 η 12v dc για τις λειτουργίες των κινήσεων . 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η  κατασκευή  πρέπει  να  είναι  καινούρια  και  να  ανταποκρίνεται  στην  απαίτηση  της
αποθήκευσης  απορριμμάτων,  με  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  που  περιγράφονται  στη
συνέχεια.



2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ) 

Το  εξωτερικό  πλαίσιο  (περίβλημα)  να  είναι  ολόσωμος  υδατοστεγής,  συνολικής
χωρητικότητας πάνω από 7 m3 και μέχρι 10 m3       

Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε να μην πλημμυρίζει ο
χώρος των μηχανισμών και των κάδων. 

Οι διαστάσεις του  θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα
κατά άξονα βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του.

Η δομή των υλικών του περιβλήματος θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά  όσο
και για αλμυρά νερά . 
Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης  και
στην  όλη  κατασκευή  δεν  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  τσιμέντα  ή  αλλά  παρεμφερή
υλικά.

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το  υλικό  κατασκευής  του  περιβλήματος  να  είναι  αντιδιαβρωτικού  τύπου  γαλβανιζέ  με
χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να
αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των
χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή.

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και
να διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του. 
Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και  ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την
κλίση του δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί.

Για την όλη κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η άλλα παρεμφερή υλικά.

2.4 ΔΑΠΕΔΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΙΨΗΣ 

Το  δάπεδο  συγκράτησης  θα  πρέπει  να  είναι   ισο  (±5%)  με  την  επιφάνεια   της
γης ,αντιδιαβρωτικού τύπου και θα πρέπει να είναι ικανό να δέχεται φορτία τουλάχιστον
400kg/m2 . Η διέλευση τον πεζών θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα χωρίς περαιτέρω εμπόδια
έκτος των στομίων ρίψης 

3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες/χοάνες  εκ των οποίων ο ένας για ρίψη
συμμείκτων οικιακών απορριμμάτων και  o δεύτερος για ρίψη ανακυκλώσιμων υλικών.
Οι  επίγειοι  δέκτες/χοάνες   θα  είναι  κυλινδρικού  σχήματος  κατασκευασμένοι  από
ανοξείδωτο χάλυβα με ελκυστική εμφάνιση. Θα έχουν ένα ύψος 0.90-1,2m περίπου και θα
έχουν  ένα  στόμιο  ικανών  διαστάσεων  (διαμέτρου  60-70cm  ±5%)  .  Οι  επίγειοι



δέκτες/χοάνες  θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή
εισροής  των  νερών  της  βροχής  και  την  έκλυση  οσμών.  Το  σκέπαστρο  θα  πρέπει  να
προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Το σκέπαστρο θα ανοίγει με
μηχανισμό ποδοπετάλ.
Το  σύστημα  θα  φέρει  θέσεις  που  επιτρέπουν  την  υπόγεια  στέγαση  δύο  (2)  κάδων
αποθήκευσης  απορριμμάτων,  συμβατούς  με  τα  κοινά  απορριμματοφόρα  οπίσθιας
φόρτωσης των ΟΤΑ για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να τους χειρίζεται με τον
υπάρχοντα στόλο και χωρίς ιδιαίτερες  μετατροπές στον στόλο τον οχημάτων.
Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο
βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την
μετακίνησή τους. 
Κάθε κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι χωρητικότητας 2500-3000 lit
(±10%),  ήτοι  συνολικά   το  όλο  σύστημα  αποθήκευσης   5.000-6.000  lit ,  και  να  είναι
κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε
να  αντέχει  σε  κτυπήματα  και  προσκρούσεις  (  πολυαιθυλένιο).  Σημειώνεται  ότι  η
κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες
αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών.
Κάθε κάδος θα φέρει κατάλληλους τροχούς κύλισης και χειρολαβές που επιτρέπουν την
διακίνηση του από το πλήρωμα αποκομιδής του απορριμματοφόρου.
Η εκκένωση του  κάδου  αποθήκευσης  θα  πρέπει  να  επιτυγχάνεται  υποχρεωτικά με την
ανατροπή του μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού απορριμματοφόρου
οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες (DIN) κλασσικού
τύπου  ανυψωτικού  μηχανισμού.  Προς  τούτο  ο  κάδος  θα  πρέπει  να  φέρει  πλευρικούς
πείρους που  εφάπτονται  με  ασφάλεια στις  υποδοχές  των πλευρικών βραχίονων  και  τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον
ανυψωτικό μηχανισμό.
Το καθαρό βάρος του κάθε  κάδου αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των
150 kg. Το πάχος των τοιχωμάτων του θα πρέπει να είναι 8 χιλιοστά τουλάχιστον. Ο κάδος
αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου
απορριμμάτων με  χαρακτηριστικά που επικρατούν σε  Δήμους της  Ελλάδας  και  να  έχει
αντοχή στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής.

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Η  κίνηση  στην  αντλία  θα  δίνεται  από  τον  δυναμολήπτη  του  κινητήρα  με  υδραυλικό
κύκλωμα, που θα αποτελείται κυρίως από :

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης, 
β) ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ),
γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση 
δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή .

Άλλα  συστήματα  ή  τρόποι  μετάδοσης  κίνησης,  εκτός  της  ηλεκτρουδραυλικής,  δεν  θα
αξιολογηθούν .



3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ

θα συμπεριλαμβάνει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης το οποίο με την τοποθέτηση ειδικού
κλειδιού -ώστε να μην έχει την δυνατότητα ο καθένας να θέσει σε λειτουργία το σύστημα -
να ανυψώνεται και να βυθίζεται με πλήρη ασφάλεια. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα
αποτελείται  από  τουλάχιστον  2  εμβολα  ανύψωσης   και  από  ένα  παθητικό  ψαλιδωτό
σύστημα για ισοσκελισμό φορτίου.

3.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Το σύστημα υδραυλικής συγκράτησης φορτίου θα λειτουργεί αυτόματα και θα μπορεί να
δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων για να μην προκαλείται ζημιά στον μηχανισμό . 

3.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το σύστημα θα πρέπει να πρέπει να λειτουργεί με τρόπο απόλυτα σφαλή τόσο για τους
δημότες χρήστες του συστήματος όσο και για το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου . 
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και
να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τις εξής δυνατότητες : 
.Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων

βαλβίδων καταμερισμού.
.Όλα  τα  υδραυλικά  έμβολα  να  είναι  εξοπλισμένα  με  βαλβίδες  ασφαλείας  που  θα

επιτρέπουν  την  κατάβαση  των  μηχανισμών  σε  περίπτωση  βλάβης  των  υδραυλικών
σωληνώσεων.

.Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε
ότι αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες  λειτουργίας,
να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν
επικίνδυνη. 

.Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης
του συστήματος. 

.Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα
όλου του συστήματος των μηχανισμών. 

.Να  υπάρχουν  βαλβίδες  ασφάλειας  σε  όλους  τους  υδραυλικούς  κυλίνδρους  για
ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου. 

3.6 ΒΑΦΗ

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες 
Το  δάπεδο  επικάλυψης  και  συγκράτησης  τον  στομίων   και  όλα  τα  εξαρτήματα
συγκράτησης των υποδοχών θα είναι επενδυμένα με υλικό ψυχρής   ανοδύωσης. Όλα τα
εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται .Κατόπιν θα ασταρώνονται
και θα ακολουθεί η βαφή σε δύο στρώσεις.
 
4. Τοποθέτηση 
Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  μεταφοράς  και  πλήρους  τοποθέτηση  των
συστημάτων σε χώρους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που θα υποδειχθούν από
την  υπηρεσία  .  Ειδικότερα  η  τοποθέτηση  περιλαμβάνει  τις  εργασίες  εκσκαφής  ,
κατασκευής  πλαισίου  τοποθέτησης  ,  τοποθέτηση  ,  συναρμολόγησης  του  συστήματος  ,



σύνδεσης με το ρεύμα ,  καθώς και εργασίες αποκατάστασης του σημείου που έχει γίνει η
εκσκαφή .
Επίσης  ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  τοποθέτησης  4  πινακίδων  με  τα
διακριτικά του προγράμματος χρηματοδότησης σε κάθε μία από τις θέσεις τοποθέτησης
των παραπάνω συστημάτων  .
Μετά την τοποθέτηση τα συστήματα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά . 

5. Λειτουργία , παρακολούθηση , συντήρηση .  
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα περιλαμβάνονται :

 Η εκπαίδευση του  προσωπικού καθαριότητας στην διαχείρισης του συστήματος . 
 Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων για 2 έτη .  
 Η  εξασφάλιση της 20ετούς  διαθεσιμότητας των απαραίτητων ανταλλακτικών για

τις  επισκευές του συστήματος  .   
 Η ανταπόκριση  εντός 24 ωρών , το πολύ , σε κλήση του Δήμου για την επίλυση

προβλήματος στη λειτουργία του συστήματος . 

Μοίρες  10-06-2020
Για την σύνταξη και τη θεώρηση 

Μαρία Σαββάκη 

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΔ. NUTS: GR 431
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2020

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1

Προμήθεια βυθιζόμενων 
συστημάτων αποθήκευσης 
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων 
υλικών με κάδους συμβατούς με τα 
κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου ΤΕΜ. 4 45.250,00€ 181.000,00€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 181.000,00€
ΦΠΑ 24% 43.440,00

Σύνολο 224.440,00

Μοίρες  10-06-2020
Για την σύνταξη και τη θεώρηση 

Μαρία Σαββάκη 

Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 
                                                         Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΩΔ. NUTS: GR 431
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο
Με την παρούσα διαδικασία ο  Δήμος θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό αποκομιδής

των δημοτικών ανακυκλώσιμων υλικών τοποθετώντας 4 συστήματα βυθιζόμενων κάδων
με χωρητικότητα 5.000lit-6.000lit. το καθ΄ένα . Τα συστήματα  θα εγκατασταθούν στους 2
μεγαλύτερους οικισμούς τους Δήμου , Μοιρών και Τυμπακίου 
Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι : 

 Προμήθεια και  τοποθέτηση των  συστημάτων  σε χώρους  εντός  των διοικητικών
ορίων του Δήμου που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία . Μετά την τοποθέτηση
τους τα συστήματα θα  είναι πλήρως λειτουργικά . 

 Τοποθέτηση  σήμανσης  σχετικά   με  τα  διακριτικά  του  χρηματοδοτικού
προγράμματος  . 

 Εκπαίδευση του  προσωπικού καθαριότητας για τη διαχείρισης του συστήματος . 
 Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων για 2 έτη . 
 Η  εξασφάλιση της 20ετούς διαθεσιμότητας των απαραίτητων ανταλλακτικών για

τις  επισκευές του συστήματος  .   
 Η ανταπόκριση  εντός 24 ωρών , το πολύ , σε κλήση του Δήμου για την επίλυση

προβλήματος στη λειτουργία του συστήματος . 

Άρθρο 2ο

Προϋπολογισμός  - χρηματοδότηση.  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης της παρούσας δράσης είναι 224.440,00 €.
Το  80  %  του  κόστους  της  παρούσας  δράσης  μπορεί  να  καλυφθεί  το  χρηματοδοτικό
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», Α’  Πρόσκληση  Μέτρο 2 :  Αναβάθμιση αστικού  εξοπλισμού,

Δράση :  Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου. 
Το ποσό που υπερβαίνει την χρηματοδότηση του παραπάνω προγράμματος και αποτελεί το
20%  του  κόστους  της  δράσης  θα  καλυφθεί  από  έσοδα  του  Δήμου  ,  προϋπόθεση  που
επιβάλει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα  . 

Άρθρο 3ο



Ισχύουσες διατάξεις
.του ν. 4412/2016 (Α'  147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  με  όλες  τις  σχετικές
τροποποιήσεις . 

.του ν. 4622/19 (Α’  133) «Επιτελικό Κράτος:  οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και
ιδίως του άρθρου 37 

.του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,  τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

.του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

.του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

.του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

.του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

.του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συµβουλίου  της  16ης  Απριλίου  2014  για  την  έκδοση  ηλεκτρονικών
τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»

.του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων
της Α.Ε.Π.Π.» 

.του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)

.της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
με  θέμα  :  “Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”  (Β’  1781)  

.της  υπ΄αριθμ.  64233/08.06.2021  (Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινής  Απόφασης  των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με
θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την  ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»

.της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)



.της  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»

.του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

.του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των
άρθρων 85 επ.

.του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

.του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

.της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία  2011/7  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

.του  ν.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

.του   ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –
Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες  (Ενσωμάτωση  στο  Ελληνικό  Δίκαιο  της  Οδηγίας  (ΕΕ)
2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

.του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία” 

.του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

.του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15

.του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και
Πολιτιστικά Θέματα”

.του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119   

.του  ν.  4624/2019 (Α’  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών



προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

.του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160/ 1986) για τη προστασία του περιβάλλοντος

.της Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και
γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

.της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β 1909/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων»,

.του ν. 4042/2012 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το ν. 4685/2020. 

.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά Τεύχη
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας  είναι:

.το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

.η διακήρυξη και τα παραρτήματά της

.οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

.η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά 

.η υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά 

Οι διατάξει του Ν 4412/2016 υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση του συνόλου των
συμβατικών τευχών . 

Άρθρο 5ο 

Τρόπος ανάθεσης της σύμβασης   
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους
όρους  της  Διακήρυξης  που  θα  εγκρίνει  η  Οικονομική  Επιτροπή,  με  σφραγισμένες
προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 6ο

Τρόπος  εκτέλεσης της σύμβασης   



Μετά την υπογραφή της σύμβασης η υπηρεσία θα υποδείξει τους δημοτικούς χώρους που
έχουν επιλεγεί για την εγκατάσταση των συστημάτων .
Η  εγκατάσταση  των  συστημάτων  θα  γίνει  σε  δημοτικούς  κοινόχρηστους  χώρους  των
Τοπικών Κοινοτήτων  Μοιρών και Τυμπακίου . 
Ο  ανάδοχος  θα  προμηθεύσει  τα  συστήματα  και  θα  εκτελέσει  όλες  τις  απαραίτητες
εργασίες  για  την  εγκατάσταση  τους  και  την  αποκατάσταση  του  χώρου  γύρω  από  το
τοποθετημένο σύστημα . 
Για  την  ικανοποίηση  της  σχετικής  απαίτησης  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  ο
ανάδοχος θα τοποθετήσει πινακίδα με τα διακριτικά του προγράμματος .
Μετά την τοποθέτηση των 4 συστημάτων βυθιζόμενων κάδων  τα συστήματα συνδεθούν με
το ρεύμα και θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά .
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση και εκπαιδεύσει το προσωπικό καθαριότητα του Δήμου
σχετικά  με  το  χειρισμό  των  συστημάτων  και  να  εγγυηθεί  την  καλή  λειτουργία  των
συστημάτων  για 2 έτη  μετά την παραλαβή τους  . 
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω 2 ετών αλλά και μετά την παρέλευσή τους ο ανάδοχος θα
πρέπει να έχει δυνατότητα ανταπόκρισης σε ενδεχόμενη ανάγκη επισκευής το πολύ εντός
24ων ωρών από την σχετική ειδοποίηση από το Δήμο .      

Άρθρο 7ο

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 
Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  συστημάτων  και  η  παράδοσή  τους  σε  πλήρως
λειτουργική μορφή , καθώς και η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο σε 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης . 

Άρθρο 8ο

Απαιτούμενος εξοπλισμός και προσωπικό 
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη να διαθέτει ή να εξασφαλίσει μέσω συνεργασιών όλον τον
απαραίτητο  εξοπλισμός  και  το  προσωπικό  για  :  την  προμήθεια των  συστημάτων  ,  την
μεταφορά τους στο χώρο τοποθέτησης , την εγκατάστασή τους ώστε να καταστούν πλήρως
λειτουργικά ,  καθώς και την  εκτέλεση των  απαιτούμενων  ενεργειών  προκειμένου να
εξασφαλιστεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη .

Άρθρο 9ο 
Ποιότητα υλικών - Χρόνος εγγύησης 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. 
Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. 
Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να  αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη, που δεν θα οφείλεται σε κακούς χειρισμούς ,  κακή μεταχείριση ή
βανδαλισμό των συστημάτων ,  με τρόπο και  σε χρόνο που περιγράφεται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.



Άρθρο 10 ο

Επίβλεψη
Η επίβλεψη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται από προσωπικό του

Δήμου  το  οποίο  θα  οριστεί  κατά  την  σύναψή  της  σύμβασης  .  Ο  επιβλέποντας  θα
συνεργάζεται με τον ανάδοχο  προκειμένου να οργανωθεί η εργασία , θα  επικοινωνεί με
τον  ανάδοχο  για  τυχών  παρατηρήσεις  και  γραπτές  εντολές   και  θα  εισηγείται  στην
Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας για τυχών παρατηρήσεις που πρέπει να γνωρίζει κατά
την παραλαβή  .   

Άρθρο 11ο

Ζημιές - Ατυχήματα
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα

προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί .
Για  ατυχήματα  ή  ζημιές  που  τυχόν  θα  συμβούν  στο  προσωπικό  του  αναδόχου  ή  σε
οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη , οι αστικές και ποινικές ευθύνες βαρύνουν
αποκλειστικά  τον  ανάδοχο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  οικείων  νόμων  για  τις
περιπτώσεις αυτές.

Σε  περίπτωση  βλάβης  του  εξοπλισμού  ,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  άμεση
αντικατάστασή του, έτσι ώστε να συνεχίζεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς
διακοπή. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε άριστη κατάσταση από πλευράς
υγιεινής και ασφάλειας το εξοπλισμό του και να τον διαφυλάττει . 
Σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής του εξοπλισμού ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη.

Άρθρο 12ο 

Αμοιβή 
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  την  παραλαβή  συνόλου  του
εξοπλισμού τοποθετημένου και πλήρους λειτουργικού  . 
Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Μοίρες  10-06-2020
Για την σύνταξη και τη θεώρηση 

Μαρία Σαββάκη 
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 

                                                          Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  
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