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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 22/09/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1165
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 17116

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1118/16536/11-9-2020 Απόφασης με θέμα “Έγκριση
διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων
απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας 2020-2021», προϋπολογισμού
24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Έχοντας υπ’ όψιν:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
Τις διατάξεις της παρ. 14 του αρ. 6 του Ν. 4071/2012
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
Την υπ’ αριθμ. 1077/16038/2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 24.800,00 από τον Κ.Α.
02.20.7135.021 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά
βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 370/2020. Χρηματοδότηση Ίδια Έσοδα- Τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
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10) Τα από 14-08-2020 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων
και Ανακύκλωσης καθώς και το από 15-09-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα περί
τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών
11) Την υπ’ αριθ. 1118/16536/11-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΧΚΩ9Ι-ΥΡΦ) προηγούμενη απόφασή
μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 1118/16536/11-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΧΚΩ9Ι-ΥΡΦ) προηγούμενη
απόφασή μας ως προς το σκέλος Β’ ως εξής:
Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές προδιαγραφές,
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων) της προμήθειας «Προμήθεια
πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας 2020-2021», τα
οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιατρού Μηνά Παπαδόπουλου 27
570 08 ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Πληροφορίες: Πολίζος Κων/νος
Τηλέφωνο: 2310 795074
Fax:
2310 785073
Email: k.polizos@dimosdelta.gr
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα έκθεση αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια πλαστικών
κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας 2020 - 2021», αναλυτικά
αφορά την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, 1100 λίτρων για τις
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Χ α λ ά σ τ ρ α ς .
Η συνολική πίστωση ανέρχεται σε 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, και θα διατεθεί από τον Κ.Α. 02.20.7135.021 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους
2020 ανταποδοτικά τέλη. Μετά από έρευνα αγοράς σε εταιρείες που εμπορεύονται
πλαστικούς κάδους απορριμμάτων που πραγματοποιήθηκε από τον προϊστάμενο του
τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης προέκυψαν οι τιμές του
προϋπολογισμού. Το κριτήριο ανάθεσης των διαδικασιών είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Το 2019, η επιτροπή του
άρθρου 152 του Ν. 3463/06 ακύρωσε την προσφυγή του Δήμου για την προμήθεια 485
πλαστικών κάδων απορριμμάτων με ανοιχτό διαγωνισμό, με αποτέλεσμα ο Δήμος Δέλτα
να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες του, διότι προμηθεύτηκε 91
κάδους απορριμμάτων, τελευταία φορά το 2017. Για λόγους δημόσιας υγείας και
εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, λόγω
φθοράς και ανεπάρκειας των υπαρχόντων κάδων απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα
Χαλάστρας πρέπει να γίνει η προμήθεια των κάδων, με όσο το δυνατόν γρηγορότερες
διαδικασίες. Έτσι προτείνεται η απευθείας ανάθεση για λόγους ταχύτητας ως προς τη
διαδικασία της ανάθεσης.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, στη Δ.Ε Χαλάστρας απαιτείτε η προμήθεια 100
κάδων απορριμμάτων, εκ των οποίων πενήντα (50) θα τοποθετηθούν στην τοπική
κοινότητα Χαλάστρας και πενήντα (50) θα τοποθετηθούν στην τοπική κοινότητα
Ανατολικού. Αυτό, διότι στη Δ. Ε Χαλάστρας υπάρχουν συνολικά περισσότεροι από εκατό
(100) κάδοι χαλασμένοι.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ 1100 lt
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει:
α. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του ενός έτους κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι,
ονομαστικής χωρητικότητας τουλάχιστον 1100 λίτρων, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή
3

ΑΔΑ: Ω1Χ2Ω9Ι-ΙΙΕ

απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.
β. Να είναι εύχρηστοι, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα,
διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα
ΕΝ 840-2/5/6 και μετά το τέλος της ζωής τους να μπορούν να ανακυκλωθούν.
γ. Να είναι μεγάλης αντοχής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις
ή από κακή χρήση.
δ. Να φέρουν τέσσερεις τροχούς, σε δύο άξονες, καθώς και συστήματα ανάρτησης για την
ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς
μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα και
τύπου κτένας.
2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα (κυρίως
σώμα, βάσεις έδρασης του καπακιού, καπάκι, κ.λ.π). Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με
συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού
από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.
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. Τα τοιχώματα να είναι λεία, χωρίς
γρέζια και αιχμές.
3. ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα πάνω
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητά
τους έναντι τυχόν ανατροπής τους καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με
ολίσθηση κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης.
β. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, να είναι
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς πείροι, μήκους τουλάχιστον 50 mm ο καθένας,
διαμέτρου τουλάχιστον 40 mm και η επιφάνεια στήριξης του πείρου ανύψωσης να έχει
μήκος τουλάχιστον 2 0 cm, για σταθερότητα και αντοχή του κάδου, που θα χρησιμεύουν
για την ασφαλή ανάρτηση και ανύψωση του κάδου.
γ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από
υπερφορτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων να έχει κατάλληλες
πολλαπλές και συνεχόμενες βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις οι οποίες στην πρόσοψη να
δημιουργούν μια ενιαία και λεία επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 350 Χ 150 χιλιοστών
κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του
Δήμου.
δ. Να περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι
θα συνδέεται σταθερά στο σώμα.
ε. Το ωφέλιμο φορτίο του κάθε κάδου να είναι τουλάχιστον 440 κιλά και το ελάχιστο
απόβαρο να είναι τουλάχιστον 50 κιλά (συμπεριλαμβανομένου του ποδομοχλού).
4. ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ)
α. Το καπάκι να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο, με μέσο πάχος τουλάχιστον
5 mm. Να φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει και να κλείνει εύκολα με τη βοήθεια
δύο χειρολαβών.
β. Να είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, ελαφρύ και να
έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.
γ. Να καλύπτει το άνοιγμα του κάδου εφαρμόζοντας πλήρως στο χείλος του ανοίγματος και
να συνδέεται με αυτό με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες.
δ. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα
του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο
έδαφος θα επιστρέφει στην αρχική του θέση (κλειστό).
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ε. Το χρώμα του καπακιού θα είναι πράσινο και ομοιογενές.
5. ΤΡΟΧΟΙ
Οι τροχοί των κάδων να είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής,
σε πλαστική ζάντα, με δυνατότητα περιστροφής στον κατακόρυφο άξονα κατά 360ο , με
γαλβανισμένους άξονες στιβαρής κατασκευής από χάλυβα, διαμέτρου τουλάχιστον 200
χιλιοστών. Η ακινητοποίησή τους να γίνεται με ποδόφρενο (έναν σε κάθε εμπρόσθιο τροχό).
Η στήριξη πρέπει να γίνεται σε μεταλλικό δίχαλο σε συνεργασία με ένσφαιρο ρουλεμάν.
Το σημείο του πυθμένα του κάδου, στο οποίο θα στηρίζεται το σύστημα θα φέρει
υποχρεωτικά ενισχυμένες και διαμορφωμένες βάσεις στήριξης με νευρώσεις, ώστε να
δέχεται τα δυναμικά φορτία κατά τη χρήση του κάδου.
6. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του, να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή
των υγρών, μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή να κλείνει με πώμα που θα φέρει
πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε να ασφαλίζει με απλή στρέψη και ταυτόχρονα να
στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας διαφυγή υγρών απορριμμάτων στο περιβάλλον.
7. ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ
Οι κάδοι να φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής μεταλλικό ποδομοχλό, για το
άνοιγμα του καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή χεριών.
8. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α. Οι κάδοι θα φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με
Κ.Ο.Κ στις δύο μπροστινές γωνίες έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή
τροχαίων ατυχημάτων.
β. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι συμβατοί με τους υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης
και εκκένωσης τύπου κτένας που χρησιμοποιούν τα απορριμματοφόρα και τα οχήματα
πλύσης κάδων.
γ. Οι εταιρίες προμηθευτή και κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
είναι ο ίδιος κατασκευαστής) θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας
της διεθνούς σειράς ISO 9001, ISO 14001, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου της Ε.Ε. ως
προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφέςΕΝ840 2/5/6 (GS ή ισότιμο). Οι κάδοι θα πρέπει να
πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/14/EK, του ΕΝ ISO 3744 και να
διαθέτουν σήμα ασφαλείας CE, τα οποία θα βεβαιώνονται με δήλωση του κατασκευαστή.
δ. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη επιγραφή και ευανάγνωστα τα
παρακάτω στοιχεία:
Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησία «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 2020 – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ» (με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση).
Έτος κατασκευής.
Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1

Πλαστικός κάδος
απορριμμάτων 1100
λίτρων

τεμ

100
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV
44613700-7

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
200,00 20.000,00
20.000,00
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ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4.800,00
24.800,00

Νέα Μαγνησία, 14/08/2020
Συντάχθηκε
Ο Αν.του αν. Προϊστάμενου του Τμήματος

Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Πολίζος Κωνασταντίνος
ΔΕ Οδηγών

Παπαδογιάννης Αντώνιος
ΠΕ Γεωπόνων

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων
απορριμμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δέλτα στην
Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας για το έτος 2020, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά 100 πλαστικούς κάδους
χωρητικότητας 1100λιτρών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€
με ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20.7135.021 εξόδων από ανταποδοτικά τέλη
του Δήμου, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα αυτού.
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. Η προσφορά του αναδόχου
3. Περιγραφή και Τεχνικές προδιαγραφές
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο: Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και είναι εν γένει το
αντικείμενο της προμήθειας θα πρέπει:
1. Να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της μελέτης, να είναι αρίστης ποιότητας και
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
2. Ο ανάδοχος με την κατάθεση της προσφορά του, θα πρέπει να εγγυάται γραπτώς
(υπεύθυνη δήλωση) την χρονική εγγύηση των υλικών, που δε θα πρέπει να είναι μικρότερη
των δύο (2) ετών. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή ή αντικατάσταση
ελαττωματικού υλικού εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης.
6

ΑΔΑ: Ω1Χ2Ω9Ι-ΙΙΕ

3. Τα υλικά να φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως π.χ. CE.
Άρθρο 5ο: Υπογραφή Σύμβασης
Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της
κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει
διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Άρθρο 6ο: Προσφορά αναδόχου
Οι προσφερόμενες τιμές, είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Άρθρο 7ο: Πληρωμή Αναδόχου
Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται, με την ολοκλήρωση της παράδοσης από τον
ανάδοχο. Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν
διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποσότητα, ποιότητα και καταλληλόλητα των
υλικών.
Για την διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παρ. 11 του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016.
Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών, την έκδοση του τιμολογίου του
αναδόχου, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί
τον προμηθευτή όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107).
Άρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Εξαντλήθηκε το συμβατικό αντικείμενο ή παρήλθε το χρονικό διάστημα ισχύος της.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι
σχετικές εγγυήσεις.
Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά, τα οποία θα
παραδώσει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους
όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα
είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), ότι είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Εγγυάται επίσης την
ποιότητα τους, για διάστημα τουλάχιστον δύο έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
προσφορά.
Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.
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
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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. 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.
Με απόφαση του αρμοδίου υποφαινομένου 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 σ προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
Άρθρο 9ο: Παράδοση υλικών
Η παράδοση όλων των υλικών θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, επιπλέον θα πρέπει να
γίνεται άμεσα με την (έγγραφη) θέση της παραγγελίας ( εντός το πολύ δέκα εργάσιμων
ημερών ) στις εγκαταστάσεις του συνεργείου του Δήμου Δέλτα, στο Αμαξοστάσιο της Νέας
Μαγνησίας.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
ολοκλήρωσης της παράδοσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου
ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά
ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και
φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την
παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος
Νέα Μαγνησία 14/08/2020

Συντάχθηκε
Ο Αν.του αν. Προϊστάμενου του Τμήματος

Πολίζος Κωνασταντίνος
ΔΕ Οδηγών

Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α

Παπαδογιάννης Αντώνιος
ΠΕ Γεωπόνων
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