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ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ      

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ  

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

1. Σερληθή Έθζεζε 

2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

3. Έληππν πξνζθνξάο 

 



 

  
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                  

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

Αρ. μελέηης: 63/2018 

ΘΔΜΑ : πληήξεζε κεηαιιηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 

 

                              

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

 Ζ παξνχζα αθνξά ηελ ζπληήξεζε κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ.  ην Γήκν καο απφ 

ηηο ζπλερφκελεο θαη κεγάιεο έληαζεο βξνρνπηψζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ 27ε θαη 28ε Ηνπλίνπ έρεη παξνπζηαζηεί ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

ζπληήξεζε εβδνκήληα πέληε (75) κεηαιιηθψλ θάδσλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100 lt πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο (θαηαζηξνθή πιαζηηθψλ ζηεγάζηξσλ, πνδνκνριψλ, ηξνρψλ, θιπ.) 

θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο είλαη δπλαηή θαηφπηλ εξγαζηψλ ζπληήξεζήο ηνπο.  

        Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην παξαιηαθφ κέησπν ησλ Γ.Κ. 

Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ θαη ηαπξνχ πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηφζν απφ ηνπο 

ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή φζν θαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, έρνληαο 

σο απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε κεγάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ.  Δπηπιένλ, έπεηηα απφ ηα έθηαθηα 

θαηξηθά θαηλφκελα πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή απμήζεθε ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ  θαζαξηζκφ ησλ νηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ πνπ επιήγεζαλ.  

          Ζ απνθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ είλαη επηηαθηηθήο ζεκαζίαο 

ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία πνπ ζηεξίδεηαη θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηα έζνδα απφ ηνπο ηνπξίζηεο, ηα νπνία ζα πιεγνχλ θαίξηα εάλ ην 

επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ θαζαξηφηεηα ζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δελ αληηζηνηρεί ζε απηφ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

  

Δηδηθφηεξα, ε εξγαζία ζπληήξεζεο ησλ κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 

ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Θα αθαηξεζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη παιηνί ή/θαη θαηεζηξακκέλνη ππζκέλεο απφ λένπο 

κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 ρηιηνζηψλ, εηδηθά δηακνξθσκέλε κε 

θαηάιιειεο βαζηέο πξεζαξηζηέο λεπξψζεηο θαη ελίζρπζε ηεζζάξσλ ζεκείσλ, νη νπνίνη ζα 

ζπγθνιιεζνχλ πεξηκεηξηθά κε ζπλερνχο ξαθήο ηφμν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αληνρή 

θαη ε ζηεγαλφηεηα. 

2. Σα έδξαλα ησλ ηξνρψλ ζα επαλαζπγθνιεζνχλ επί ηεο βάζεο ηνπ ζψκαηνο. 

3. Θα αληηθαηαζηαζνχλ ηα θαηεζηξακκέλα θαπάθηα (ζηέγαζηξα) κε λέα απφ πιαζηηθφ 

θεθιηκέλα θαπάθηα πςειήο πνηφηεηαο απφ πνιπαηζπιέλην. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ ζα 

πξέπεη λα ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ειαζηηθή παξακφξθσζε λα αληέρεη ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Θα ζπλδέεηαη ζην 

θπξίσο ζψκα κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βάζεηο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο νη νπνίεο ζα 

εδξάδνληαη ζην επάλσ κέξνο ηεο πίζσ πιεπξά ηνπ θάδνπ. Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο 

ζψκα ηνπ θάδνπ ζα έρεη επηηεπρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη αλ απηφ παξακέλεη ηειείσο 

αλνηρηφ. Καηά ηελ αλαηξνπή ηνπ θάδνπ γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν ην 



άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ ζα επηηπγράλεηαη απηφκαηα κε ην βάξνο ηνπ θαη θαηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπ ζην έδαθνο ζα πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε (θιεηζηφ). 

4. Θα αληηθαηαζηαζνχλ νη θαηεζηξακκέλνη ηξνρνί απφ βαξέσο ηχπνπ ηξνρνχο κε ηθαλφηεηα 

πεξηζηξνθήο 360 κεξψλ κε κεηαιιηθή δάληα, ζπκπαγέο ειαζηηθφ πεξίβιεκα δηακέηξνπ 

200mm θαη πνδφθξελν ζε έλαλ απφ ηνπο δχν ηξνρνχο ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά. 

5. Θα ηνπνζεηεζεί εχρξεζηνο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο πνδνκνριφο γηα ην άλνηγκα ηνπ 

θαπαθηνχ κε ην πφδη, ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ. Ο πνδνκνριφο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα θαη ιάκεο αλχςσζεο ηθαλνχ χςνπο θαη πάρνπο κε πξφζζεηε 

ζεξκή επηςεπζαξγχξσζε, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ δηάβξσζε 

θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ζρήκα ψζηε λα παξέρεη σθέιηκν κήθνο ηνπιάρηζηνλ 300 

ρηιηνζηψλ θαη λα απέρεη απφ ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 250 ρηιηνζηά ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφο. 

 

           Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ ππ. Αξηζκ. ΚΡΞ/332521(2382)/04-07-2018 

απφθαζε ηνπ, θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνλ Γήκν Βφιβεο 

ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ ηεο 

Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Κ.  ηαπξνχ, Σ.Κ. Άλσ ηαπξνχ & Σ.Κ. Βφιβεο ηεο Γ.Δ. 

Ρεληίλαο.   

 

 Ζ εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο :  
α.  ηνπ  άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/16 

β.  ηεο παξ 7 ηνπ άξζξνπ 158 Ν.3463/06. 

γ. ηνπ Ν. 4555/2018. 

 

 Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 8.463,00 επξψ 

εκπεξηερνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  

            H δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2018 θαη ζα βαξχλεη ην Κ.Α. 02.20.7135.0001 κε ηίηιν «πληήξεζε κεηαιιηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ».  

 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 19 πεξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ 

Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/2016. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 Ζ παξάδνζε ησλ επηζθεπαζκέλσλ κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεη ζην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. Σπρφλ θφζηνο κεηαθνξάο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

             Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε (25) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήςε ηεο εληνιήο παξαιαβήο ησλ πξνο επηζθεπή κεηαιιηθψλ θάδσλ 

(ηειεθσληθήο ή θαη γξαπηήο). 

  Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 206, 207, 208, 209, 213, 221 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθ’ φζνλ ην επηζπκεί ν αλάδνρνο. Καηά ηα 

ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 

αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

          Παξαθξαηείηαη 8% γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 375 παξάγξαθνο 7 ηνπ N.4412/2016 ) θαη 0,06 % ππέξ ΑΔΠΠ 

(ΚΤΑ 1191/14.03.2017) επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, 



θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο,  θαζψο θαη 3,6% επί ησλ θξαηήζεσλ απηψλ ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

            Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ Ν.4412/2016. 

                                       

  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ, 06/09/2018  

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο   

Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο 

 

Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο  

Γαζνιφγνο-Πεξηβ/γνο     

ηαπξφο, 06/09/2018 

H ζπληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Καπεηαληθφια 

ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

  
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                  

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ         

Αρ. μελέηης: 63/2018 

ΘΔΜΑ : πληήξεζε κεηαιιηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

   

α/α Περιγραθή είδοσς 

Ποζόηηηα 

ζε 

ηεμάτια 

Σιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

(ζε €) 

Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ (ζε €) 

1 

πληήξεζε ζηεγάζηξνπ κεηαιιηθνχ θάδνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 25,00 1.875,00 

2 

πληήξεζε ηξνρψλ απιψλ κεηαιιηθνχ 

θάδνπ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 225 7,00 1.575,00 

3 

πληήξεζε ηξνρψλ κε θξέλν κεηαιιηθνχ 

θάδνπ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 10,00 750,00 

4 

πληήξεζε πνδνκνριψλ κεηαιιηθνχ 

θάδνπ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 10,00 750,00 

5 

πληήξεζε ππζκέλα κεηαιιηθνχ θάδνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 25,00 1.875,00 

      

Μερικό  

ύνολο 6.825,00€ 

   

ΦΠΑ 24% 1.638,00€ 

   

Γενικό 

ύνολο 8.463,00€ 

 

 Οη ελδεηθηηθέο ηηκέο πξνέθπςε απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε.  
 

 

  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ, 06/09/2018  

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο   

Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο 

 

Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο  

Γαζνιφγνο-Πεξηβ/γνο     

 

ηαπξφο, 06/09/2018 

H ζπληάμαζα 

 

 

Δπαγγειία Καπεηαληθφια 

ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

                    



                    

 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                  

Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΘΔΜΑ : πληήξεζε κεηαιιηθψλ θάδσλ  

απνξξηκκάησλ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 

Σει. Δπηθνηλσλίαο : …………………………….. 

Φαμ : ………………………….. 

ΑΦΜ: ……………………………..    ΓΟΤ……………………… 

   

α/α Περιγραθή είδοσς 

Ποζόηηηα 

ζε 

ηεμάτια 

Σιμή ανά 

μονάδα 

μέηρηζης 

(ζε €) 

Σιμή τωρίς 

ΦΠΑ (ζε €) 

1 

πληήξεζε ζηεγάζηξνπ κεηαιιηθνχ θάδνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 

  

2 

πληήξεζε ηξνρψλ απιψλ κεηαιιηθνχ 

θάδνπ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 225 

  

3 

πληήξεζε ηξνρψλ κε θξέλν κεηαιιηθνχ 

θάδνπ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 

  

4 

πληήξεζε πνδνκνριψλ κεηαιιηθνχ 

θάδνπ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 

  

5 

πληήξεζε ππζκέλα κεηαιιηθνχ θάδνπ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 75 

  

      

Μερικό  

ύνολο 

 

   

ΦΠΑ 24% 

 

   

Γενικό 

ύνολο 

 
Mε ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο δειψλσ πσο ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ κπνξψ λα ζαο παξέρσ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.   

                                       

 

         ν πξνζθέξσλ  

                 ……/……/2018 

 

 

              ……………………… 


