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Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

Πλατεία Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133, Κομοτηνή 

Πληροφορίες:  Ν. Στεργιάδης 

Τηλ.: 2531022810    

  

 

 

Αρ. Μελέτης: 136/2020  

  

Κ.Α  : 20.7135.04 

 

{Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο – ΑΔΑ: 9OΚΨ46Ψ844-ΚΣ5) 

 

CPV: 44613700-7 {Απορριμματοφόροι κάδοι}  

  

Εκτιμώμενη Αξία: (228.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)  

  
  
  
  
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
  

1. Τεχνικές προδιαγραφές   

2. Τεχνική περιγραφή  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων   

4. Εκτιμώμενη Αξία  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6)  ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 
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Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια έξι ( 6 ) καινούργιων βυθιζόμενων 

συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά 

απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.. Τα εν λόγω συστήματα θα καλύψουν τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής. 

 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με 

κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. 

  

Γενικά χαρακτηριστικά: 

 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή 

προδιαγράφεται στη συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή 

απορριμμάτων. 

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 υπό προμήθεια 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.  

• 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. 

  

  

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  
Το βυθιζόμενο σύστημα θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή 

προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή 
απορριμμάτων. 

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

 

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 μέγεθος.  

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. 
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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. 
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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 ίσο (±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 περαιτερω 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, μαζί με το 
στόμιο ρίψης, 2500-3000 lit (±10%), ήτοι συνολικά  το όλο σύστημα αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των στομίων ρίψης, 5.000-6.000 lit (±10%), 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. 
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Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον δύο ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα 
βεβαιώνουν ότι το εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα 
βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά 
(στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι 
τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή τους 
γίνεται με σύστημα βύθισης - ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών  
μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 

 

 

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  

Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και 
να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

• 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.  
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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. 

 

3.7 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
• Στο χώρο αποθήκευσης των απορριμμάτων θα πρέπει να υπάρχει εξουδετέρωση 

οσμών ώστε κατά τη διαδικασία αποκομιδής να μην διαχέεται η οσμή των απορριμμάτων. 

• Το υπόγειο σύστημα θα πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να 
τοποθετηθεί σύστημα μετάδοσης δεδομένων για την πληρότητα του κάδου.  

• Θα πρέπει να τοποθετηθούν στο σύστημα ανύψωσης-βύθισης γλυσιέρες ολίσθησης 
ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ομαλότητα στην ανύψωση και βύθιση του συστήματος. 

 

 

4. Στοιχεία Προσφορών:  

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού 
τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά: 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία 
θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, 
βάρος μικτό μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των 
χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

3. Σχέδιο του πλήρους συστήματος (πλαίσιο στήριξης) όπου θα φαίνονται οι συνολικές 
διαστάσεις του. ( Καταθ. σχεδίου ) 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, να   μεταφέρει 3 μέλη της 
επιτροπής  με έξοδα του 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. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών 
για τουλάχιστον 20 έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών  σε διάστημα ( 24 ) ωρών από την 
ζήτησή τους. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει και θα τοποθετήσει τους εν 
λόγω μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . 

 Η τοποθέτηση του κάθε μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 5 ώρες  

            Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική 
προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 180 ημέρες. 

8. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

9. Σχέδια του συστήματος  ανυψωσης  

10. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από 
αναγνωρισμένο φορέα και όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία 
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

11. Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 
εμπειρία στην τοποθέτηση και το service υπογείων συστημάτων (βυθιζόμενων) και αυτό θα 
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αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, του κατασκευαστικού οίκου του 
μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος . 

12. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2015, 14001:2015, 
18001:2007 διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος με αναφορά στο πεδίο 
εφαρμογής του υπό προμήθεια είδους καθώς και ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2007 
του προσφέροντος για εμπορία και service. 

13. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή καθώς και του προσφέροντος 
και για εμπορία και service με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

14. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, 
υπογεγραμμένο  από τον κατασκευαστή σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο. 

15. Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης 
τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

16. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με 
χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.). 

17. Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα 
ασφαλεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) 
πιστοποιημένο συγκολλητή και θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 
3834. Να κατατεθεί το αντίστοιχο ISO 3834 και το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την 
διαδικασία συγκολλήσεις βάσει του ΕΝ ISO 3834 .  

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και 
εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται. 

19. Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τοποθετήσει  έτοιμους και σε θέση λειτουργίας 
τους μηχανισμούς χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Υποχρέωση του Δήμου είναι να ορίσει το 
μέρος τοποθέτησης μετά από έρευνα  πού θα έχει κάνει για ύπαρξη καλωδίων η αγωγών 
νερού (ΟΚΩ) και να εξασφάλισει παροχή ρεύματος 220 volt   σε κοντινή απόσταση για την 
ηλεκτροδότηση του κάθε μηχανισμού  

20. Θα προσκομισθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον  δύο  ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, 
που θα βεβαιώνουν ότι το εργοστάσιο κατασκευής που δηλώνεται ότι θα κατασκευάσει τα 
βυθιζόμενα συστήματα, έχει κατασκευάσει τουλάχιστον 4 βυθιζόμενα συστήματα συνολικά 
(στα οποία περιλαμβάνονται 2 κάδοι στο κάθε σύστημα) των οποίων η χωρητικότητα είναι 
τουλάχιστον 2500 λίτρα στο κάθε κάδο και η εξαγωγή των κάδων για την αποκομιδή τους 
γίνεται με σύστημα βύθισης - ανύψωσης χωρίς χρήση γερανού η άλλων σοβαρών 
μετατροπών στα απορριμματοφόρα. 

 

3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο δημόσιας σύμβασης  

  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ (6)  

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.   

  

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις  

  

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

• Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».  
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• Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».  

• Τις διατάξεις του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις –Καταργήσεις - Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων».  

• Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών». (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου. 

• Τις διατάξεις του Νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».  

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσας κανονιστικών πράξεων, 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 3ο : Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Τιμολόγιο  Μελέτης  

3. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός  

4. Συγγραφή  Υποχρεώσεων  

5. Τιμές  Εφαρμογής  

  

  

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας – Εκτέλεση Σύμβαση  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την την υπογραφή της σύμβασης και την 
ημερομηνία δημοσίευσης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  και για εννέα (9) μήνες ή με την 
ολοκλήρωση παράδοσης των αγαθών και ολοκλήρωσης των εργασιών 
τοποθέτησης σε προγενέστερο χρόνο.   

Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α) είναι αποδεκτό και από τα 
δυο συμβαλλόμενα μέλη, β) δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της 
σύμβασης και γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της 
αρχικής σύμβασης.  

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.  

  

Άρθρο 5ο : Διενέργεια Διαγωνισμού   

Η διενέργεια της παρούσας θα γίνει με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
{στο σύνολο της παρούσας δημόσιας σύμβασης}.  
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Η κατακύρωση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στον ανάδοχο που θα 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά όπως περιγράφεται στην παρούσα 
μελέτη. Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος ο μειοδότης, 
αποκαλούμενος στο έξης ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης. Ο 
ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την 
νομοθεσία.  

Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι 
κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των 
υλικών. Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 206,207,208 και209 του Ν.4412/2016.  

  

Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία  

      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα.  

   

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.    

  

Άρθρο 8ο – Υποχρεώσεις Αναδόχου –Εκπαίδευση Προσωπικού- 

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής  

Ο Ανάδοχος θ’ αναλάβει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό, να επιδείξει την λειτουργία του συστήματος και να εκπαιδεύσει το προσωπικό 
που θα του παραχωρήσει ο Δήμος σε όλα τα θέματα λειτουργιών, χειρισμού και επισκευών 
των υπό προμήθεια ειδών.  

Προς τούτο θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει, εφόσον αναδειχθεί 
ανάδοχος, την εν λόγω επίδειξη και εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα γίνει στον τόπο 
εργασίας , όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν 
αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να διαρκέσει 
λιγότερο από (5) εργάσιμες ημέρες, θα υλοποιηθεί μέσα στην περίοδο δοκιμαστικής 
λειτουργίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την οριστική παραλαβή. Στην 
υπεύθυνη δήλωση ο ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το 
οποίο θα εφαρμοστεί μετά και κατά τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.  

Επιπλέον και μέσα στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
η τεχνική υποστήριξη των προϊόντων (εργασίες επισκευών ή/και περιοδικής συντήρησης 
ή/και ρυθμίσεων), όπου και να εκτελούνται αυτές, θα παρακολουθούνται από το 
προσωπικό που θα υποδείξει ο δήμος (τρία άτομα τουλάχιστον) με δαπάνες του αναδόχου 
και σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα εκπαίδευσης που υποβάλει, για την απόκτηση 
εμπειρίας.  

       Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η 
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προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί 
στην απαίτηση του Δήμου.  Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς 
του.  

  

ΑΡΘΡΟ 9ο – Παραλαβή Αντικειμένου σύμβασης  

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος και μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος  

  

ΑΡΘΡΟ 10ο – Εφαρμοστέα νομοθεσία - Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών  

Για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. Για 
την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, 
β) οι όροι της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 
4412/216).  

Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται 
από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής σύμφωνα με το ελληνικό 
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.   

  

ΑΡΘΡΟ 11ο – Τρόπος καταβολής αμοιβής  

Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει τμηματικά σε συνέχεια της τμηματικής 
παράδοσης και κατόπιν εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, στο τέλος της 
δεδουλευμένης εργασίας μετά την έγγραφη πιστοποίηση/βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
των εργασιών και κατόπιν της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που 
πρέπει να επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Η καταβολή της αμοιβής 
του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016). Η πληρωμή της αξίας της 
εργασίας θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τα είδη που έχει παραλάβει η αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής. Όλα τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.   

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

  

 ΑΡΘΡΟ 12ο – Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές  

Προτεινόμενες/Εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση 
με τις τεχνικές προδιαγραφές, διατάξεις αγορανομικού κώδικα σε βασικούς μηχανισμούς ή 
λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.  

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.  
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 Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή 
προδιαγράφεται στη συνέχεια, και θα χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση/αποκομιδή 
απορριμμάτων..   

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού,  των εργαλείων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη απαραίτητη (πχ. εκπαίδευση 
προσωπικού κλπ) για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

   1. 

Προμήθεια βυθιζόμενων 
συστημάτων αποθήκευσης 
απορριμμάτων με κάδους 

συμβατούς με τα κοινά 
απορριμματοφόρα των 

Ο.Τ.Α. 

6 38,00 € 228.000,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 228.000,00 € 

Φ.Π.Α 24.%:  54.720,00 € 

  ---------------- 

ΣΥΝΟΛΟ:  282.720,00 € 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Κομοτηνή 26-10-2020 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Νικόλαος Στεργιάδης 

Επόπτης Καθαριότητας 

Μαργαρίτης Σινάδος 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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