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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  Απόζπαζκα 

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ    από ην πξαθηηθό ηεο 37
εο 

ζπλεδξίαζεο ηεο  

     Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ζιηνύπνιεο 

 

ήκεξα 9 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.20595/5.11.2020 πξόζθιεζε ηνπ 

θ. Πξνέδξνπ ζύκθσλα κε ηo άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 77 ηνπ 

Ν.4555/2018, κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, κε βάζε ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22.9.2020 εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: Χ0Ν346ΜΣΛ6-ΗΘ9). 

Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ νθηώ είλαη 

παξόληα επηά, δειαδή νη θ.θ. 1. ηαζηλόπνπινο Απόζηνινο, Πξόεδξνο, 2. εθηειήο Κσλ/λνο, 3. Αληδηλάο 

Ησάλλεο, 4. Γεσξγάθεο ηαύξνο, 5. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 6. Κνπξήο Μηραήι, 7. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, όηη ν 

θ. Φπξξόπνπινο Δπζηάζηνο, ηαθηηθό κέινο, δελ πξνζήιζε αλ θαη πξνζθιήζεθε λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξώλ ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Αξακπαηδήο. 

Σα πξαθηηθά ηεξεί ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.   

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 409/2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε ή κε πξαθηηθνύ γηα ην ζπλνπηηθό δηαγσληζκό «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» 

(ΑΜ 10/2020.) 

 

  Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θ. 

ηαζηλόπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 7
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ην ππ’ αξηζ. 

πξση. νηθ.20806/9.11.2020 έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θ. Υξπζήο, ην νπνίν έρεη σο 

εμήο: 

Παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο ή κε ηνπ πξαθηηθνχ επηηξνπήο ζηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο 

ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 8
ε
 Οθησβξίνπ 

2020, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ΄αξηζ. πξση. νηθ. 17201/24.9.2020 δηαθήξεμε ηνπ Γεκάξρνπ 

ηε ζπλέρεηα, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην από 08.10.2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο   Ε Π Ι Σ Ρ Ο Π Η  

ηελ Ζιηνχπνιε ζηηο 8-10-2020 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.30 ζπλήιζε ε ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ (Α.Μ.10/2020) ΓΖΜΟΤ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 319/2020 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνηεινχκελε απφ ηνπο 1. 

Υξπζή Μαίξε (πξφεδξνο ) 2. Καηζνξίδα Παξαζθεπή (ηαθηηθφ κέινο) θαη 3. Λαιά Αζαλάζην (ηαθηηθφ κέινο), 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε άλνηγκα θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. νηθ.17201/24-9-

2020 Γηαθήξπμε. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε απνζθξαγίζηεθε ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο 

θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο, κνλνγξάθηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ θαζψο 

θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ αλνίρηεθαλ, αιιά 
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κνλνγξάθηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίζηεθε θαη ππνγξάθεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. ηε 

ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνέβε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαη εμέηαζε ησλ 

δεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  

Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα δχν πξνζθνξέο  σο εμήο: 

 Υ. ΥΡΗΣΑΚΖ θαη ΗΑ ΟΔ  αξ. πξση. Γήκνπ Ζιηνχπνιεο 18334/2020 

 ΓΚΔΚΑ ΑΒΒΑ θαη ΤΗΟ ΟΔ  αξ. πξση. Γήκνπ Ζιηνχπνιεο 18331/2020 

χκθσλα κε ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε (παξαγξ.2.2.4) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δηαγσληζκφ είλαη 

ηα αθφινπζα: 

Καηαλληλόληηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή 

βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ 

Δπηκειεηήξην. Καη νη δχν ζπκκεηέρνληεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 

Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ 

O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη: πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΗSO 

45001:2018 ή ηζνδχλακα απηψλ θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν 

αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο ην κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη νη ηξνρνί, λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ΗSO 45001:2018 ή ηζνδχλακα απηψλ. 

Δπηπιένλ ν θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη : 

1. Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ θάδσλ πέξα ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο EN840-2/5/6 κε 

ηηο εκθέζειρ επιθεώπηζηρ .  

2. Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ειεθηξνζπγθνιιεηψλ θαηά ΗSΟ 3834-4:2005. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο πξφζθπζεο ζηξψκαηνο ςεπδαξγχξνπ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 

1461:2009, ASTM A-123, ASTM 153, DIN50928, BS729 φπσο ηζρχνπλ ή ηζνδχλακα απηψλ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2000/14/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθπνκπή 

ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ απφ εμνπιηζκφ πξνο ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά ηελ εθθέλσζε, καδί κε 

ηηο πξνο ηνχην μεηπήζειρ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα . 

5. Γήισζε ζπκκφξθσζεο ζήκαηνο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο CE .  

6. Τπεχζπλε δήισζε πνπ ζα αθνξά ζηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε εγγχεζε λα είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία 

επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 

ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) ,γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν -2- εηψλ .  

 

Όια ηα αλσηέξσ Πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα Πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν απφ ην 

Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο πιελ φκσο, ζχκθσλα κε ηνλ λ.4412/2016, άξζξo 56 (Δθζέζεηο δνθηκψλ, 

ΑΔΑ: 9Φ6ΤΩΡΥ-5Α7



3 

 

πηζηνπνίεζε θαη άιια απνδεηθηηθά κέζα) θαη άξζξν 82 (Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο) ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Άπθπο 56 Εκθέζειρ δοκιμών, πιζηοποίηζη και άλλα αποδεικηικά μέζα (άπθπο 44 ηηρ Οδηγίαρ 

2014/24/ΕΕ) 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίδνπλ έθζεζε δνθηκψλ 

απφ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηέηνηνλ νξγαληζκφ σο 

απνδεηθηηθφ κέζν ζπκκφξθσζεο κε απαηηήζεηο ή θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα 

θξηηήξηα αλάζεζεο ή ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ηελ ππνβνιή 

πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, νθείινπλ λα 

δέρνληαη επίζεο πηζηνπνηεηηθά απφ άιινπο ηζνδχλακνπο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο είλαη έλαο 

νξγαληζκφο ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

βαζκνλνκήζεσλ, δνθηκψλ, πηζηνπνίεζεο θαη επηζεψξεζεο θαη είλαη δηαπηζηεπκέλνο, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 765/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη θαη άιια θαηάιιεια απνδεηθηηθά κέζα, εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 1, φπσο ηνλ ηερληθφ θάθειν ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

έρεη πξφζβαζε ζηα πηζηνπνηεηηθά ή ζηηο εθζέζεηο δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθνο 1 ή δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, ππφ ηνπο φξνπο φηη γηα ηελ αδπλακία πξφζβαζεο 

δελ επζχλεηαη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη φηη ν ίδηνο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνο παξνρή έξγα, 

αγαζά θαη ππεξεζίεο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ή ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα 

θξηηήξηα αλάζεζεο ή ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 82 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ (άπθπο 62 ηηρ 

Οδηγίαρ 2014/24/ΕΕ) 

1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, εάλ απαηηνχλ ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, παξαπέκπνπλ ζε 

ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλνπλ δεθηά άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε 

ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα 

κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

2. Δάλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδνκέλσλ απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, παξαπέκπνπλ ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ειέγρνπ (EMAS) ηεο Έλσζεο ή ζε άιια ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 
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δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε αληίζηνηρα επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο 

νξγαληζκνχο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο αλαγλσξίδνπλ ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε 

άιια θξάηε - κέιε. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

επζχλεηαη ν ίδηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα είλαη ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνηχπνπ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

ρεηηθά κε ηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: 

1. Υ. ΥΡΗΣΑΚΖ θαη ΗΑ ΟΔ 

 Ζ πηζηνπνίεζε θαηά ΕΝ840:2012 -2-5-6 αθνξά δείγκα πνπ εμεηάζηεθε ην 2020, πιελ φκσο, ζην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ αλαγξάθεηαη φηη «ην πηζηνπνηεηηθφ δελ ζπλεπάγεηαη αμηνιφγεζε ηεο ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο…». 

 Ζ πηζηνπνίεζε θαηά ISO1461:2009 έγηλε ην 2018 ελψ ε δηαθήξπμε δεηάεη δείγκα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο 

φρη πέξαλ ηνπ ηειεπηαίνπ 12κήλνπ. 

 Ζ πηζηνπνίεζε γηα ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδηγία 2000/14/ΕΚ θαη νη ζρεηηθέο δνθηκέο 

έγηλαλ ην 2016, ελψ ε δηαθήξπμε δεηάεη δείγκα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο φρη πέξαλ ηνπ ηειεπηαίνπ 12κήλνπ.  

2. ΓΚΔΚΑ ΑΒΒΑ θαη ΤΗΟ ΟΔ 

 Ζ πηζηνπνίεζε θαηά ΕΝ840:2012 -2-5-6 αθνξά δείγκα πνπ εμεηάζηεθε ην 2018 ελψ ε δηαθήξπμε δεηάεη 

δείγκα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο φρη πέξαλ ηνπ ηειεπηαίνπ 12κήλνπ. 

 Ζ πηζηνπνίεζε θαηά ISO1461:2009 έγηλε ην 2018 ελψ ε δηαθήξπμε δεηάεη δείγκα πξφζθαηεο θαηαζθεπήο 

φρη πέξαλ ηνπ ηειεπηαίνπ 12κήλνπ. Δπηπιένλ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα αιιά απφ ηνλ ίδην ηνλ γαιβαληζηή, θαη απηφ δελ αηηηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην λ.4412/2016, άξζξν 82 

παξ.1.  

 Ζ πηζηνπνίεζε γηα ηελ εθπνκπή ζνξχβνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδηγία 2000/14/ΕΚ, ζπλνδεχεηαη απφ  κεηξήζεηο 

κε δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα θαη απηφ δελ αηηηνινγείηαη ζχκθσλα κε ην λ.4412/2016, άξζξν 56 παξ.2. 

Δείγμα 

Οη πξνζθέξνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο πξνζθφκηζαλ δείγκα θάδνπ. Σν δείγκα παξειήθζε απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή θαηάζεζεο Γείγκαηνο (Γειηίν Απνζηνιήο), αληίγξαθν ηεο 

νπνίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζηνλ Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο.   

Πποδιαγπαθέρ καηαζκεςήρ (ζςνοπηικά) 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 10/2020 κειέηε ηνπ ηκήκαηνο Καζαξηφηεηαο Απνθνκηδήο θαη Γηαρείξηζεο 

Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Πνηφηεηαο Εσήο θαη 

Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, νη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη:  

 Να είλαη θπιηφκελνη, (ηξνρήιαηνη), κεηαιιηθνί κε πιαζηηθφ «επίπεδν» θαπάθη, πξφζθαηεο θαηαζθεπήο 

(φρη πέξαλ ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθάκελνπ), ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ (±5%). 

 Να έρνπλ κεγάιε αληνρή (αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο)  
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 Να είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε ησλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκάησλ.  

 Να είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη θαη  ακεηαρείξηζηνη . 

 Οη δηαζηάζεηο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ 840. 

 Να κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε. 

 Να έρνπλ κεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο/ππξπνιήζεηο. 

 Να δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα. 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Εξέηαζη Δειγμάηων 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηα δείγκαηα νπηηθά ελψ νη κεηξήζεηο (φπνπ ήηαλ εθηθηφ) έγηλαλ κε ρξήζε κέηξνπ θαη 

παρχκεηξνπ. Ζ αλάξηεζε ησλ θάδσλ δνθηκάζηεθε κε εηδηθά νρήκαηα ηνπ Γήκνπ. Γελ θαηέζηε δπλαηή ε 

πιήξσζε ησλ θάδσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε εθθέλσζή ηνπο ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ηνπ Γήκνπ. 

Γελ θαηέζηε δπλαηφ κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ε Δπηηξνπή λα δηαπηζησζνχλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεηγκάησλ: Να κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε, λα έρνπλ 

κεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο/ππξπνιήζεηο, αληνρή ησλ θάδσλ θαη ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζε 

πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ι.π) θαη ζε ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία(UV), λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα, επηκέξνπο ζεκεία φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηχπνπ ή κε βαθή ηχπνπ RAL 

Δηδηθά γηα ηελ απαίηεζε ζρεηηθά κε ηα νγθψδε απνξξίκκαηα, δεδνκέλνπ φηη δελ πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην 

κέγεζνο, ε Δπηηξνπή ζεσξεί εθ΄ ησλ πξαγκάησλ φηη δελ κπνξεί απηφ λα μεπεξλά ηηο δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ αιιά θαη ζηα ινηπά 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ θαηέζηε δπλαηφο ν έιεγρνο ηνπο κε ηα κέζα πνπ δηέζεηε ε Δπηηξνπή, γίλνληαη 

απνδεθηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ηα Σερληθά Φπιιάδηα θαη ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ. 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ Υ. ΥΡΗΣΑΚΖ θαη ΗΑ ΟΔ ΓΚΔΚΑ ΑΒΒΑ θαη ΤΗΟ ΟΔ  

Αξηζκφο ζεηξάο 080376 18174 

Έηνο θαηαζθεπήο 2020 2020 

Υσξεηηθφηεηα θάδσλ ζε ιίηξα 1100 1100 

Νφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο  EN 840 EN 840 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αθνχ εμέηαζε ηα δείγκαηα θαηέιεμε ζηα εμήο: 

1.  Υ.ΥΡΗΣΑΚΖ θαη ΗΑ ΟΔ – ην δείγκα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ 10/2020. 

2. ΓΚΔΚΑ ΑΒΒΑ θαη ΤΗΟ ΟΔ – ην δείγκα δεν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ΑΜ 10/2020 ζηα αθφινπζα 

ζεκεία:  

 ρξψκα ζψκαηνο πξάζηλν αληί γηα αλζξαθί,  

 δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ θαπαθηνχ ζηα ζεκεία επαθήο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηηο ιάκεο ηνπ πνδνκνρινχ θέξεη 

πξφζζεηα ειάζκαηα-ιάκεο κήθνπο 20cm αληί 30cm -εθαηνζηψλ θαη πάρνπο 1.8mm αληί γηα 2mm 

ρηιηνζηψλ, 

ΑΔΑ: 9Φ6ΤΩΡΥ-5Α7



6 

 

 oη ηξνρνί εδξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο, αιιά ε 

ελζσκάησζή ηνπο δελ επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξηο -4 θαξφβηδεο αιιά κε βίδεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, 

 νη θνλζφιεο αλάξηεζεο θέξνπλ λεπξψζεηο, απφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 3mm αληί γηα 4mm - 

ρηιηνζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιε αληνρή, ζηα ηπρφλ ππέξβαξα θνξηία θαη ηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο.   

 ε εηηθέηα κε ηα «ζηνηρεία αγνξαζηή» αλαθέξεη «ΓΖΜΟ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ» αληί γηα «ΓΖΜΟ 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ». 

ςμπεπάζμαηα 

πκπεξαζκαηηθά, απνξξίπηνληαη θαη νη δχν ζπκκεηέρνληεο, ν πξψηνο (Υ.ΥΡΗΣΑΚΖ θαη ΗΑ ΟΔ) ιφγσ 

ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν δεχηεξνο (ΓΚΔΚΑ ΑΒΒΑ θαη ΤΗΟ ΟΔ) ιφγσ ειιηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη δείγκαηνο πνπ δελ πιήξε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη, επνκέλσο, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνχλ, (παξ. 3.1.2 ηεο δηαθήξπμεο). 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ζ Πξφεδξνο       Σα κέιε 

Μαξία Υξπζή        Καηζνξίδα Παξαζθεπή  

         Αζαλάζηνο Λαιάο 

(ηπ) 

Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηα πξαθηηθά, 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.), ην Ν. 

4412/2016, ην Ν.4555/2018 ην από 8.10.2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

δηαγσληζκνύ 

Οκόθσλα απνθαζίδεη 

1. Απνδέρεηαη θαη εγθξίλεη ην από 8.10.2020 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο 

απνηειεζκάησλ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» (Α.Μ. 10/2020) 

2. Απνξξίππηεη ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο ηνλ πξώην θ. Υ. Υξηζηάθε θαη ΗΑ ΟΔ ιόγσ ειιηπώλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνλ  δεύηεξν θ. ΓΚΔΚΑ ΑΒΒΑ θαη ΤΗΟ ΟΔ) ιόγσ ειιηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαη δείγκαηνο πνπ δελ πιήξε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη, επνκέλσο, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα αλνηρηνύλ, (παξ. 3.1.2 ηεο δηαθήξπμεο). 

Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 409/2020 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο. 

Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ    ΔΦΣΔΛΖ ΚΧΝ/ΝΟ 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 10.11.2020   ΑΝΣΕΗΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ 

      ΒΗΓΑΛΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

ΣΑΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  ΚΟΤΡΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΚΟΚΟΣΗΝΖ ΥΡΖΣΟ     
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