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Η παξνύζα κειέηε ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Γηνλύζνπ λα πξνκεζεπηεί πιαζηηθνύο
ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο.
ην πιαίζην ηεο ζπλερνύο πξνζπάζεηαο ηνπ Γήκνπ γηα
 ελίζρπζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζπλείδεζεο αλαθύθισζεο ζηνπο πνιίηεο,
 επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αλαθύθισζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ,
 αύμεζε ηεο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ, κε ζηόρν ηε κείσζε ηεο πνζόηεηαο ησλ
ζύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ πνπ απνηίζεληαη, θαη
 επθνιόηεξν δηαρσξηζκό ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ από ηα ππόινηπα απνξξίκκαηα εληόο
ησλ θηηξίσλ (δηαινγή ζηελ πεγή),
ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα εηδηθώλ πιιεθηήξσλ Αλαθπθιώζηκσλ Οηθηαθώλ
Απνξξηκκάησλ Δζσηεξηθνύ (νηθίεο, αίζνπζεο ζρνιείσλ, δεκόζηα θηίξηα, γξαθεία) θαη Δμσηεξηθνύ
Υώξνπ (κπαιθόληα, βεξάληεο, θήπνπο) ηνπο νπνίνπο ζα δηαζέζεη γηα ρξήζε ζε νηθίεο δεκνηώλ
θαζώο θαη ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ (ζρνιεία, δεκόζηα θηίξηα, γξαθεία θιπ.).
Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.

πξνβιέπεηαη

λα

αλέιζεη

ζην

πνζό

ησλ

12.400

€,

Η ζθνπηκόηεηα ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηελ 77/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
Η ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
o ηνπ Ν. 3463/2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Δήμων & Κοινοηήηων», Φ.Δ.Κ. 114/Α’/08.06.2006,
o Ν. 4412/2016 “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ
Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, κόλν κε βάζε ηε ηηκή (άξζξν 86).
Σν CPV ηεο πξνκήζεηαο είλαη 42914000-6 κε ηίηιν «Εξοπλιζμόρ Ανακύκλωζηρ».
Η πληάμαζα

Θεσξήζεθε

Μαθαξηάδε - Μαθαξηώηε Διηζάβεη
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο

Απόζηνινο Παπαδόπνπινο
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
Πξντζηάκελνο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΛΔΚΣΗΡΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ζε επξώ)
α/α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο κπιε)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

2

Πιαζηηθόο ζπιιεθηήξαο
αλαθύθισζεο (ρξώκαηνο θίηξηλνπ)
ρσξεηηθόηεηαο 70-75 ιίηξσλ
κε εθηύπσζε

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

800

10,00 €

8.000,00 €

200

10,00 €

2.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

10.000,00 €

ΦΠΑ 24%:

2.400,00 €

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:

12.400,00 €

Οινγξάθσο : Γώδεθα ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.
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Οη πξνο πξνκήζεηα ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη:



λα είλαη θαηάιιεινη γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο (νηθίεο, αίζνπζεο ζρνιείσλ, δεκόζηα
θηίξηα, γξαθεία) θαζώο θαη ζε εμσηεξηθνύο (κπαιθόληα, βεξάληεο, θήπνπο),



λα έρνπλ ρσξεηηθόηεηα από 70 - 75 ιίηξα, λα είλαη ηεηξάγσλεο δηαηνκήο κε ελδεηθηηθέο δηαζηάζεηο
330 x 330 x 680 ρηιηνζηά (κε απόθιηζε ± 10 ρηιηνζηά), ώζηε λα ππνδέρνληαη θνηλέο ζαθνύιεο
απνξξηκκάησλ νη νπνίεο βξίζθνληαη εύθνια ζην εκπόξην,



λα δηαζέηνπλ απνζπώκελν θαπάθη, ώζηε λα ζπγθξαηείηαη ν ζάθνο απνξξηκκάησλ, ην νπνίν ζα
θέξεη θαηάιιειε νπή (πεξίπνπ 25 εθαηνζηά) γηα ελαπόζεζε ησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ,



λα θέξνπλ εθηύπσζε,



λα έρνπλ ρξώκα κπιε (γηα ηα γεληθά απνξξίκκαηα αλαθύθισζεο) θαη ρξώκα θίηξηλν
(γηα αλαθύθισζε ραξηηνύ),



επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη εμ’ νινθιήξνπ από πιαζηηθό πιηθό ώζηε λα
κελ αιινηώλνληαη από ην λεξό θαη ηελ πγξαζία, ην πάρνο ηνπ πιηθνύ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5
ρηιηνζηά θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο, ώζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ εμππεξεηήζεη
πξνγξάκκαηα αλαθύθισζεο πεξηζζόηεξσλ ξεπκάησλ, λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε άιινπο
ζπιιεθηήξεο, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν θαη λα απνηειεί έλα εληαίν ζύζηεκα (απνθιείνληαη ηα
πξόζζεηα εμαξηήκαηα ή πιηθά πξνο απνθπγή απώιεηαο από ηνλ ηειηθό ρξήζηε),



λα παξαδνζνύλ αδηακόξθσηνη ζε δηαζηάζεηο πνπ δελ ζα μεπεξλνύλ ηα 1000 x 700 x 10 ρηιηνζηά
θαη ε δηακόξθσζε ηνπο λα γίλεηαη από ηνλ ηειηθό ρξήζηε γξήγνξα θαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν
ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο, εξγαιεία ή άιια πιηθά.
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
1. Πξνζθνξέο αόξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππό αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο, θαζόζνλ όιεο απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο
(άξζξν 91 ηνπ Ν. 4412/16).
2. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο, απνιύησο θαηλνύξγηα θαη ακεηαρείξηζηα.
3. Οη ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα παξαδνζνύλ
εθηππσκέλνη θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο, κε εθαξκνγή αλεμίηεινπ ρξώκαηνο
απεπζείαο ζην ζώκα ηνπ ζπιιεθηήξα κε ηελ ηερληθή ηεο κεηαμνηππίαο ή ηεο ςεθηαθήο
εθηύπσζεο, ώζηε λα γίλεη πιήξεο πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ ζε απηό, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε κόληκε εθηύπσζε (απνθιείνληαη νη απηνθόιιεηεο κεκβξάλεο).
Σα ζρέδηα θαη ηα θείκελα, επί ησλ ηεζζάξσλ επηθαλεηώλ, ζα δεκηνπξγεζνύλ από ηνλ
πξνκεζεπηή κε νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, από ηελ νπνία θαη ζα εγθξηζνύλ.
4. Οη ζπιιεθηήξεο αλαθύθισζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ αδηακόξθσηνη κε δηαζηάζεηο πνπ
δελ ζα μεπεξλνύλ ηα 1000 x 700 x 10 ρηιηνζηά θαη ε δηακόξθσζε ηνπο λα γίλεηαη από ηνλ
ηειηθό ρξήζηε γξήγνξα θαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο γλώζεηο,
εξγαιεία ή άιια πιηθά.
5. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα έρεη παξαδώζεη επηηπρώο ίδηαο
ηερλνινγίαο θαη πξνδηαγξαθώλ ζπζηήκαηα ζπιιεθηήξσλ νηθηαθήο αλαθύθισζεο θαη ζε
άιινπο θνξείο (δήκνπο, εηαηξίεο, νξγαληζκνύο, θιπ) από ηνπο νπνίνπο ζα θέξεη βεβαίσζε
έγθαηξεο παξάδνζεο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο.
6. Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη
εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δύν (2) κελώλ θαηόπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο αξκόδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε επζύλε θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο θαη όιεο νη λόκηκεο
θξαηήζεηο.
7. Η παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη θαηά όπσο νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ
Ν.4412/2016 από ηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 παξ 11β
ηνπ λόκνπ απηνύ, ηαπηόρξνλα κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ εηδώλ.
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