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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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«Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών
απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων
με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες
σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων»
Αρ. Μελέτης : 6.0 /2022
KA 35.6635.0002
Δαπάνη: 36.679,20 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής και
τον ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων
στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής».
Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη του δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιμων, στα διοικητικά όρια του Δήμου , η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου
εξοπλισμού , τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων που παράγονται στους
χώρους ευθύνης του Δήμου.
Έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή ρεύματος βιοαποβλήτων, έχοντας στην κατοχή του ειδικά απορριμματοφόρα
οχήματα και έχει τοποθετήσει καφέ κάδους,(εξοπλισμός που μας παραδόθηκε από την Περιφέρεια, σύμφωνα
με την σύμβαση), σε διάφορα σημεία της πόλης, και έχει σαν επόμενο στόχο την επέκταση του δικτύου του
καφέ κάδου σε νοικοκυριά, καθώς αυτά παράγουν την μεγαλύτερη ποσότητα βιοαποβλήτων.
Σύμφωνα και με την σύμβαση, ο Δήμος μας πρέπει να αναπτύξει δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων και
βιοαποβλήτων πέραν από τον παρεχόμενο από τον ΕΔΣΝΑ εξοπλισμό.
Έχοντας σαν προτεραιότητα την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης αλλά και της ποιότητας ζωής των
πολιτών της. Ο Δήμος μας, σκοπεύει να προμηθευτεί 1.700 οικιακούς μικρούς κάδους 10 λίτρων με βιοφίλτρο που θα διανεμηθούν στα νοικοκυριά. Τα καδάκια αυτά αποτελούν ένα σημαντικό κριτήριο επιτυχίας
του καφέ κάδου και της εκτροπής των βιοαποβλήτων καθώς διευκολύνουν την ζωή του πολίτη, ώστε να μπει
στην διαδικασία εύκολα να ανακυκλώσει τα βιοαπόβλητα. Επίσης τα καδάκια λόγω της ιδιότητας του βιοφίλτρου που διαθέτουν αποτελούν την μόνη λύση που εξασφαλίζει την διατήρηση των κανόνων υγιεινής, κάτι
που αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για τον Δήμο και ακόμα περισσότερο τώρα στην εποχή του Covid. Το
εν λόγω βιο-φίλτρο αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για το ρεύμα των βιοαποβλήτων καθώς:
1. Αδρανοποιεί τις οσμές
2. Μηδενίζει το ενδεχόμενο παρουσίας εντόμων και ζωυφίων
3. Διατηρεί τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ένα κριτήριο πολύ σημαντικό κυρίως μετά την Covid
εποχή
4. Κρατάει τους πολίτες ευχαριστημένους και άρα τους παρακινεί να εκτρέψουν το οργανικό
5. Ενισχύει την διαδικασία της σωστής κομποστοποίησης του οργανικού
6. Μειώνει κατά πολύ την συχνότητα των αποκομιδών
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Η λύση εκτροπής του οργανικού, αποτελεί ένα βασικό πυλώνα για να εφαρμόσει ο Δήμος το μοντέλο της
Κυκλικής Οικονομίας, εκτρέποντας από την ταφή όσο τον δυνατόν περισσότερα οργανικά απορρίμματα, με
απώτερο στόχο το 2025 να έχει ένα ποσοστό ανακύκλωσης 55%, όπως ορίζεται και από τον νέο Νόμο της
Ανακύκλωσης και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Τέλος ο Δήμος θα προμηθευτεί και κομποστοποιήσιμες σακούλες 10 λίτρων για την ακόμα μεγαλύτερη
διευκόλυνσή και διατήρηση υγιεινής των νοικοκυριών, με απώτερο στόχο να ανακυκλώνεται αποτελεσματικά
το βιοαπόβλητο από τα νοικοκυριά.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 36.679,20 ευρώ
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) το οποίο βαρύνει τον Κ.Α 35.6635.0002 του προϋπολογισμού
του Δήμου του οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων,
χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων»
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΚΑΔΑΚΙ 10 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΟ-ΦΙΛΤΡΟ
Οι κάδοι θα είναι αποτελούμενοι από το κυρίως σώμα, το καπάκι με το βιο-φίλτρο και την χειρολαβή και θα
είναι χωρητικότητας 10 λίτρων . Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι 100% ανακυκλώσιμο
πολυπροπυλένιο. Η κατασκευή πρέπει να είναι ανθεκτική και κατάλληλη και για πλύση στο πλυντήριο.
Ο σχεδιασμός του, το σχήμα, οι στρογγυλεμένες γωνίες στο κάτω μέρος του κάδου, και η εντελώς λεία
εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου.
Το καπάκι του κάδου θα διαθέτει βιο-φίλτρο, προκειμένου να αποτρέπεται η δημιουργία οσμών και η
προσέλκυση εντόμων και ζωυφίων.
Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Η
λειτουργία κλιπ για αεροστεγές κλείσιμο εγγυάται ότι η μυρωδιά θα περάσει μόνο από το βιο-φίλτρο και άρα
θα εξουδετερωθεί, και επίσης εξασφαλίζει ότι ο κάδος μένει αεροστεγώς κλειστός. Κατά την μεταφορά του
οικιακού κάδου για απόρριψη των οργανικών απορριμμάτων στον δημόσιο κάδο και πάλι το καπάκι
παραμένει κλεισμένο με στεγανό τρόπο (κλιπ), προς αποφυγή διαρροής του περιεχομένου.
Το υλικό του βιο-φίλτρου πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ίνες καρύδας και ειδικά επεξεργασμένη τύρφη
καρύδας και να περιέχει μικροοργανισμούς που έχουν την ιδιότητα να αδρανοποιούν τις οσμές
μετατρέποντας τες σε CO2 και H2O. Η διάρκεια ζωής του υλικού του φίλτρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6
μήνες και να είναι βιοδιασπώμενο.
Οι κάδοι υποχρεωτικά θα φέρουν σε εμφανές σημείο το λογότυπο « ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».
Οι διαστάσεις, το χρώμα κλπ., των γραμμάτων θα συμφωνηθούν με την υπογραφή της σύμβασης.
2.ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 10 ΛΙΤΡΩΝ
Οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να έχουν τέλεια προσαρμογή́ στα προσφερόμενα καδάκια, να είναι
βιοδιασπώμενες και κομποστοποιήσιμες, πρόσφατης κατασκευής, μεγάλής αντοχής, κατάλληλες για ασφαλή́
και υγιεινή́ προσωρινή́ απόθεση οργανικών αποβλήτων.
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Το υλικό́, παρθένο, βιοαποκοδομήσιμο και κομποστοποιήσιμο σε συνθήκες βιομηχανικής
κομποστοποίησης, χωρίς πρόσθετα παραδοσιακών πλαστικών υλικών προερχόμενα από́ ορυκτούς πόρους,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 «Συσκευασίες – Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες
συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης».
Οι σακούλες απορριμμάτων είναι κατασκευασμένες με πρώτη ύλη βιοδιασπώμενη από́ μικροοργανισμούς.
Αυτή́ η εξέλιξη έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της Διαλογής στην Πηγή́ (ΔσΠ) των οργανικών, οπού
πολλές φορές τα οργανικά́ υλικά́ συλλεγόταν σε κλασικές πλαστικές σακούλες και έπρεπε μετά να
διαχωριστούν από́ το παραγόμενο κομπόστ με αύξηση του κόστους διαχείρισης και με υπαρκτό́ τον κίνδυνο
να περάσει πολυμερές πλαστικό́ μέσα στο κομπόστ.
Έτσι πολίτες έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν τα οργανικά́ υλικά́ σε κομποστοποιήσιμες σακούλες για
την αρχική́ προσωρινή́ συλλογή́ τους μέσα στις κατοικίες και εν συνεχεία μαζί́ με την σακούλα να μπαίνουν
στον κάδο των οργανικών. Οι κομποστοποιήσιμες σακούλες μαζί́ με τα οργανικά́ υλικά́ μπορούν χωρίς
πρόβλημα να κομποστοποιούνται στις μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς να απαιτείται ο διαχωρισμός τους.
Πιο συγκεκριμένα οι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:





Κατασκευή́ με συγκόλληση στον πυθμένα
Κατάλληλη αντοχή́ για υπολείμματα τροφών
Διάσταση 45Χ45 εκατοστά
Πάχος 20 micron
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Οικιακά καδάκια οργανικών
απορριμμάτων 10 λίτρων
με βιο-φίλτρο
Κομποστοποιήσιμες
σακούλες 10 λίτρων
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ(€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ (€)

τεμάχιο

12,60

1.700

21.420,00

τεμάχιο

0,15

54.400

8.160,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

29.580,00
7.099,20
36.679,20
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ΆΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή των υποχρεώσεων αφορά

στην προμήθεια οικιακών

κάδων οργανικών απορριμμάτων,
χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων .
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 36.679,20 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) το οποίο βαρύνει τον Κ.Α 35.6635.0002 του προϋπολογισμού του
Δήμου του οικονομικού έτους 2022.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)

Με τις διατάξεις του Ν 4555/2018

2)

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3)

Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 και του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4)

Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 120 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5)

Με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010

6)

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα
γίνεται αποδεκτή.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών.
Προσφορά που θα δίδεται για μέρος των υπό προμήθεια ειδών ή μέρος των ποσοτήτων αυτών θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρον την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς.
7

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
- Η τεχνική περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- Η συγγραφή των υποχρεώσεων.
-Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τιμές Προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη
στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί, για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς,
να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος – τύπος διεξαγωγής της προμήθειας
Η κατακύρωση στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Κατακύρωσης
1.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της
παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους τα κριτήρια
αποκλεισμού του αρ.73 παρ. 1 του Ν4412/2016.
2.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς)
4.
Τεχνική προσφορά.
5.
Οικονομική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Σύμβαση
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση.
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών που θα
αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των ποσοτήτων όπως αυτές
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο
αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής προϊόντων.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016
και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

8

ΑΡΘΡΟ 8ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση τους θα γίνει άπαξ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή
χρησιμοποίησής τους.
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
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 Ανάδοχος ή ο Δήμος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία
προσωπικού, πανδημία, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού κ.α.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον Δήμο
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το Δήμο για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα
που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Δήμο προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ποιότητα προϊόντων
Η ποιότητα των ειδών θα είναι άριστη, ο δε Δήμος κρατά το δικαίωμα να ακυρώσει την προμήθεια εάν τα
προμηθευόμενα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων
ελαττωματικών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση
του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.
Κερατσίνι,
Η

Η

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

O

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΗΣΑΙΑ ΚΟΥΘΟΥΡΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
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«Προμήθεια οικιακών κάδων οργανικών απορριμμάτων, χωρητικότητας 10 λίτρων με βιο-φίλτρο και
κομποστοποιήσιμες σακούλες, χωρητικότητας 10 λίτρων»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Οικιακά καδάκια οργανικών
απορριμμάτων 10 λίτρων με βιοφίλτρο
Κομποστοποιήσιμες σακούλες 10
λίτρων

2

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμάχιο

1.700

τεμάχιο

54.400

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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