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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στη σύναψη σύµβασης εκτέλεσης
προµήθειας, µε τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισµού και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, ανά είδος, για την προµήθεια σάκων απορριµµάτων για τις ανάγκες της
∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και της ∆/νσης
Οδοποιίας-Αποχέτευσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ
19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 185/Β)
γ. Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
δ.Ο Ν.2362/95 αρ.83-ΥΑ 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/11.8.2010.
ε. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική και Αυτοδιοίκηση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).
ζ.Όποια άλλη διάταξη ή κανονισµός ισχύει κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης.
η.Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση της προµήθειας
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
59.943,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 20.6635.03,
35.6635.01,30.6662.22 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 και
τους αντίστοιχους έτους 2016 .
3.2 Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει την ποσότητα των προσφεροµένων ειδών σε
ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα, µε την ίδια τιµή που θα πετύχει κατά τη δηµοπρασία οπότε
αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα µειωθεί και η συνολική δαπάνη.
Επίσης επειδή ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός µπορεί ο ∆ήµος να αυξοµειώσει τις
ποσότητες των ειδών σε κάθε οµάδα αλλά µέχρι του ύψους του προϋπολογισµού της οµάδας.
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ΑΡΘΡΟ 4ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η ∆ιακήρυξη
β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ. Η Τεχνική έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές
δ. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες κατά την ηµέρα του διαγωνισµού οφείλουν να προσκοµίσουν:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
6.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας
(χωρίς το Φ.Π.Α.) των ειδών.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του
χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο
άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
6.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσό που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας των ειδών που θα προµηθεύσει χωρίς Φ.Π.Α.
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγρ.2 του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης
Η διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ένα έτος από της υπογραφής της σχετικής
σύµβασης.
Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει τα είδη µέσα σε πέντε (5) το πολύ
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του, στις αποθήκες του ∆ήµου.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες και τις αποθήκες υποδοχής των
ειδών, για την ηµεροµηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στους αποθηκευτικούς χώρους του ∆ήµου Πειραιά ήτοι στις αποθήκες
της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στις αποθήκες της ∆/νσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου και στις αποθήκες της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης.
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ΑΡΘΡΟ 9Ο
∆είγµατα-∆ειγµατοληψία-Εργαστηριακές εξετάσεις
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν συνηµµένα µε
την προσφορά τους δείγµατα και αντιδείγµατα για κάθε είδος που θα είναι σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυχθησοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα
φυλάσσονται από το αρµόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προµήθεια
των ειδών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης (άρθρο 28 της υπ’ αριθµ. 11389/93
Υπουργικής Απόφασης).
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος ή
οι ανάδοχοι της προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση.
Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι τα
προς προµήθεια είδη θα είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Το σύµφωνο ή όχι των ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαπιστώνεται από την αρµόδια
επιτροπή η οποία έχει το δικαίωµα να αποστείλει δείγµα για χηµική εξέταση.
Τα έξοδα για κάθε πιθανή εξέταση δείγµατος θα βαρύνουν τον προµηθευτή καθώς και το
δείγµα και αντιδείγµα που είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει.
Το αντιδείγµα θα µονογραφείται από την επιτροπή παραλαβής και τον προµηθευτή, θα
κρατείται στην υπηρεσία και θα χρησιµοποιείται σε περίπτωση αµφισβήτησης της χηµικής
εξέτασης του πρώτου δείγµατος.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά.
Λαµβάνονται υπόψη:
1.
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
3.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος,
εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν
προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της
Υ.Α 11389/93.
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ΑΡΘΡΟ 12ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα
εξής: (άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε
περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον
προµηθευτή πέραν των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 11389/93
Υπουργικής Απόφασης) και πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριµένα:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα
ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 , 5% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση
των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό
10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο
παρεχόµενο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατά του, µαταιώνονται
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.
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Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και
µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτή.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ.
11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν η
αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της υπ’ αρίθµ. 11389/93 Υπουργικής
Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό
έλεγχο, µέσα σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή αυτών, που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
Για την πληρωµή τηρείται το Π.∆.166/2003 (ΦΕΚ138/2003).
ΑΡΘΡΟ 17ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου,
καθώς και κρατήσεις:
α) 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ,
β) 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
γ) 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου
δ) Φόρος εισοδήµατος 4%
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βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή
τιµή.
Πειραιάς, 17/2/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CPV 19640000-4
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.943,00 €
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%
Κ.Α. 20.6635.03, 35.6635.01,30.6662.22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και της ∆/νσης
Οδοποιίας-Αποχέτευσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις

α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης¨

(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)

γ. Ο Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
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δ. Ο Ν.2362/95 αρ.83-ΥΑ 35130/739 ΦΕΚ Β΄1291/11.8.2010.
ε. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης»
ζ Ο Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/14)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
Οι προς προµήθεια πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι όπως παρακάτω αναφέρεται:

Α. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ διαστάσεων 0,80Χ1,00
1. ΥΛΙΚΟ
Παρθένο πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, πάχους περίπου 9 γραµµών, 133
γραµµαρίων περίπου εκάστη.

2. ΑΝΤΟΧΗ
Η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να µην ανοίγει σε µη αιχµηρά απορρίµµατα
βάρους τουλάχιστον 20 κιλών. Ο σάκος θα πρέπει να έχει µεγάλη αντοχή και δεν θα
πρέπει να σκίζεται.
3. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 100 εκατ. και το πλάτος 80 εκατ. Οι πλευρές θα
φέρουν πιέτα που θα περιορίζει το πλάτος στα 50 εκατ.
4. Α∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αδιαφανής χρώµατος πορτοκαλί.
5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Πέντε σακούλες γεµάτες µε 20 λίτρα νερό η κάθε µια, κρεµασµένες για χρόνο 30 λεπτών
δεν πρέπει να έχουν διαρροή πιο πάνω από τις τρεις σταγόνες για κάθε λεπτό και για
κάθε τεµάχιο.
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ανά 20 κιλά
Ο αριθµός των τεµαχίων ανά κιλό θα είναι περίπου 7-8
7. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Ο κάθε σάκος θα φέρει αποτύπωση στο µέσον: «∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» µε κεφαλαία
γράµµατα µήκους 6 εκατ. τουλάχιστον.
Οι προς προµήθεια πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης
Περιβάλλοντος- Πρασίνου θα είναι κατασκευασµένοι όπως παρακάτω αναφέρεται:
Α. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ διαστάσεων 0,80Χ1,00
1. ΥΛΙΚΟ
Παρθένο πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, πάχους περίπου 8 γραµµών, 118
γραµµαρίων

7

περίπου εκάστη
2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 100 εκατ. και το πλάτος 80 εκατ. µε
πιέτες
3. ΧΡΩΜΑ
Μαύρο
Οι προς προµήθεια πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης
Οδοποιίας-Αποχέτευσης θα είναι κατασκευασµένοι όπως παρακάτω αναφέρεται:
Α. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ διαστάσεων 0,60Χ0,90 βαρέως τύπου για µπάζα
1. ΥΛΙΚΟ
Παρθένο πολυαιθυλένιο, βαρέως τύπου για µπάζα, αρίστης ποιότητας, πάχους περίπου
14
γραµµών, 139 γραµµαρίων περίπου εκάστη
2. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι διαστάσεις του σάκου θα είναι 60 Χ 90 εκατ.
3. ΧΡΩΜΑ
Αδιαφανές
Ο ανάδοχος οφείλει να έρθει σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες για τις ακριβείς
διαστάσεις των σάκων.
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 59.943,00 € πλέον του Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει
τους Κ.Α 20 6635.03, 35 6635.01 και 30.6662.22 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2015 και 2016.
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη
χαµηλότερη τιµή, κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής
εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.

Πειραιάς,17/2/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
CPV 19640000-4
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.943,00 €
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%
Κ.Α. 20.6635.03, 35.6635.01,30.6662.22

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α ∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.20.6635.03
Σάκοι απορριµµάτων
1.
KG
28.000
1,90
διαστάσεων
0,80Χ1,00 πορτοκαλί
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
ΟΜΑ∆Α Β ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.35.6635.01
Σάκοι απορριµµάτων
1.
KG
3.000
1,70
διαστάσεων
0,80Χ1,00 µαύρο
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
ΟΜΑ∆Α Γ ∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ.Α.30.6662.22
Σάκοι απορριµµάτων
1.
KG
530
3,10
αδιαφανείς βαρέως
τύπου για µπάζα
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

∆ΑΠΑΝΗ
ΟΛΙΚΗ

53.200,00
53.200,00

5.100,00
5.100,00
1.643,00
1.643,00
59.943,00
13.786,89
73.729,89

Πειραιάς,17/2/2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ.ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΠΕΤΣΙΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΡΕΦΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΑΘ/ΤΑΣ &ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

