
 

1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 660lt που θα 
καλύψουν τις ανάγκες της Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και 
Πρασίνου του Δήμου Πεντέλης 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων είναι οι ελάχιστες 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας και επιλέχθηκαν μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E. 
O προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εκτέλεση της προμήθειας να προσκομίσει 
στοιχεία με τα οποία θα πιστοποιεί τις προδιαγραφές, την ποιότητα, και τα χαρακτηριστικά 
του υπό προμήθεια είδους.  
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών είναι 74.269,80€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Είναι πολυετής σύμβαση και θα καλυφθεί από πόρους 
του Δήμου και το ποσό 24.756,60€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7135.013 του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020, ενώ ποσό 49.513,20€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει 
ΚΑ 20-7135.013 τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2021. 
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  
1. Του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/κησης πρ. 
Καλλικράτης».  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί 
με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να 

ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους  και να είναι ικανοί να 

δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο 

όγκο. 

 Η ονομαστική χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 660 λίτρα και οι διαστάσεις τους 

εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 840. (Να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά 

του) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

 

 
 
 
 
 
 
 
Αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 
Α.Μ. 16/2020 Τ.Υ.  
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 Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, 

εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. 

 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι 

ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του 

κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το 

ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα 

τύπου κτένας. 

 Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, 

τουλάχιστον τέσσερις, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και 

την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές αυτές πρέπει να εκτείνονται περιμετρικά του επάνω 

χείλους των κάδων και δεν πρέπει να προεξέχουν αυτού για να μην εμποδίζεται η λειτουργεία 

των βραχιόνων  ανύψωσης των κάδων  

 

2. ΕΙΔΙΚΑ 

 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι  μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως 

σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να 

αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με 

ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές 

υλικό. 

      Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

 Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του 

κάδου. 

 

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω 

συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με 

ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 

κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά 

ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως 

και επί ποινή απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές 

του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

 Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το 

άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να 

περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους  ισχυρούς 

μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, 

αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 

παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 15cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι 

δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος 

καταστροφής τους. 

Το πάχος του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 

πέντε (5) χιλιοστά για κάθε σημείο του κάδου (Σώμα, πυθμένας). Να Υποβληθεί βεβαίωση 

κατασκευαστή για τα ακριβή πάχη.  

 Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :  
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Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, 

το έτος και τον μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος  σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, NF 

ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,  τη στάθμη 

θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του 

κάδου 

 

Στο κυρίως σώμα θα υπάρχει ειδική θέση στην οποία θα είναι τοποθετημένο τσίπ αναγνώρισης 

RFID συμβατό με τα ζυγιστικά συστήματα των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.  

 

4. ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας  με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής 

τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που 

θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 

 Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως 

και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης 

ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο 

σημείο στήριξης των τροχών στον πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. 

 Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα 

στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 

 

5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική 

οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, 

για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με 

ειδικό καπάκι  και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 

     Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 

τοποθέτηση των υλικών. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε 

καταπονήσεις και χτυπήματα. 

Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρείς χειρολαβές με εργονομικά χερούλια 

κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα εύκολης λαβής στους 

χρήστες με άνετη πρόσβαση του χεριού, για να διευκολύνεται το άνοιγμα του καπακιού με το 

χέρι  για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, αλλά και για να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος 

ελκυόμενος από αυτές  

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 

συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων  μεντεσέδων που θα 

περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα  υψηλής αντοχής, κατά μήκος 

ολόκληρης της πίσω πλευράς του, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το 

καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.  

Οι μεντεσέδες αυτοί θα έχουν κατ, ελάχιστον 15 εκατοστά μήκος σε κάθε σημείο τους 

για να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους 

Το πάχος του καπακιού του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό 

και τουλάχιστον 4,5 χιλιοστά σε κάθε σημείο του. 

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα ακριβή πάχη. 

Προς διευκόλυνση των χρηστών και την χρήση του κάδου από κάθε πλευρά του, εμπρός, 

πίσω, πλαίνές πλευρές, τα καπάκια θα διαθέτουν ενσωματωμένα δύο μικρά καπάκια 

κατασκευασμένα επίσης από πολυαιθυλένιο με χωριστό σύστημα εύκολου ανοίγματος και 
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σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να μπορεί να γίνει απόρριψη μικρών αντικειμένων και 

σάκων απορριμμάτων οικιακού μεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγμα του μεγάλου καπακιού. 

Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό και επιφάνειας τουλάχιστον 

1000cm2 η κάθε μία. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρμογή των θυρίδων θα είναι σταθερές. 

Το άνοιγμα και οι υποδοχές θα είναι κατασκευασμένες από την πρέσα και το καλούπι 

κατασκευής, αποκλειομένων ιδιοκατασκευών και θα υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος στο 

κυρίως καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 

 
7. ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ 

 Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το 

έδαφος ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά 

μικρή διαδρομή του πεντάλ. Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση 

και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης 

του σώματος 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν 

τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 

 Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 

τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 

Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 

ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με το ΕΝ12899-1 RA1 ή RA 2) για να είναι ορατός και την νύχτα διαστάσεων 

100χ400mm . 

β)  Σε όλους τους κάδους θα τοποθετηθεί κατά την χύτευση (In Mould Labeling) ούτως ώστε 

να μην μπορεί να διαχωριστεί από το σώμα, πολύχρωμη ετικέτα, διαστάσεων περίπου Α2,  

υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία έναντι της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Η μακέτα με τις εικόνες και τα μηνύματα τις ετικέτας θα δοθούν από την υπηρεσία 

μας.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του φορέα μας , το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην 

α΄ ύλη κατά την χύτευση. 

 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Επί ποινή αποκλεισμού 

 

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 

που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο 

που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής 

υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα 

επισυναφθεί  και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα 

προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι τουλάχιστον δύο (2) 

εξειδικευμένοι τεχνίτες. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την 

πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 

9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και 

OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
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2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη 

εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον  πέντε χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, 

που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 

του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι θα καλύψει το Δήμο εμ την προσφερόμενη εγγύση, ακόμη και απευθείας εάν 

χρειαστεί, για τουλάχιστον 5 έτη. 

3)     Πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και ισοδύναμων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 - 2/5/6 

από πιστοποιημένα  κέντρα  ελέγχου για τα υπό προμήθεια είδη, με την απαραίτητη σήμανση 

ελεγμένου –πιστοποιημένου προϊόντος  επί του κάδου (π.χ. GS ή RAL ή NF).  Το εργοστάσιο 

παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι 

διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή 

για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι 

ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε  εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε 

διάβρωση. 

4) Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση 

της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής 

και Ασφάλειας). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 

απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ 

τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. 

5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα 

εντελώς όμοιων κάδων  με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα 

με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις) επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Τα δείγματα θα παραμείνουν 

στην υπηρεσία του Δήμου για την μακροσκοπική εξέτασή τους από την επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου. 

 

 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14/07/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14/07/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -με βαθμό Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
CPV:44613700-7 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
Κάδοι απορριμμάτων χωρ. 
660 λίτρων  

ΤΕΜ 121 165,00€ 19.965,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 4.791,60€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ 2020  24.756,60€ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1. 
Κάδοι απορριμμάτων χωρ. 
660 λίτρων  

ΤΕΜ 242 165,00€ 39.930,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 9.583,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ 2021  49.513,20€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2020+2021 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%   59.895,00€ 

Φ.Π.Α. 24%  14.374,80€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2020+2021 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%   74.269,80€ 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14/07/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14/07/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -με βαθμό Α 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

 

 
 
 
 
 
 
Αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 
Α.Μ. 16/2020 Τ.Υ.  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων που θα 
καλύψουν τις ανάγκες της Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και 
Πρασίνου του Δήμου Πεντέλης. 
 
ΑΡΘΡΟ 2.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
α. N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.  
β. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
γ. Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  
δ. Ν 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
ε. Όλοι οι σχετικοί νόμο και τα Προεδρικά Διατάγματα που προσάρμοσαν την Ελληνική 
Νομοθεσία προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ 
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα προσφέρει χαμηλότερη τιμή επί της τιμής του τιμολογίου της 
μελέτης, για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το Ν 
4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/88-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
 
ΑΡΘΡΟ 3.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
1. Το συμφωνητικό.  
2. Η σχετική Διακήρυξη με τα παραρτήματά της . 
3. Η  παρούσα μελέτη . 
4.  Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

 

 
 
 
 
 
 
Αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ 
Α.Μ. 16/2020 Τ.Υ.  
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών είναι 74.269,80€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Είναι πολυετής σύμβαση και θα καλυφθεί από πόρους 
του Δήμου και το ποσό 24.756,60€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7135.013 του 
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020, ενώ ποσό 49.513,20€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνει 
ΚΑ 20-7135.013 τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2021. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Με την τεχνική προσφορά οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν:  

Επί ποινή αποκλεισμού 

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο 

που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο 

που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής 

υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα 

επισυναφθεί  και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα 

προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι τουλάχιστον δύο (2) 

εξειδικευμένοι τεχνίτες. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την 

πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 

9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και 

OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη 

εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον  πέντε χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, 

που δεν θα υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση, ακόμη και απευθείας εάν 

χρειαστεί, για τουλάχιστον 5 έτη. 

3)     Πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και ισοδύναμων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 - 2/5/6 

από πιστοποιημένα  κέντρα  ελέγχου για τα υπό προμήθεια είδη, με την απαραίτητη σήμανση 

ελεγμένου –πιστοποιημένου προϊόντος  επί του κάδου (π.χ. GS ή RAL ή NF).  Το εργοστάσιο 

παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι 

διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή 

για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι 

ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε  εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε 

διάβρωση. 

4) Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση 

της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής 

και Ασφάλειας). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 

απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ 

τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. 

5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα 

εντελώς όμοιων κάδων  με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα 



 

10 

 

με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις) επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Τα δείγματα θα παραμείνουν 

στην υπηρεσία του Δήμου για την μακροσκοπική εξέτασή τους από την επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εγγύηση συμμετοχής:   
1. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται  
2. Εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης, άρθρο 72 παρ. β του Ν.4412/2016  
«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. β του Ν.4412/2016.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα 
από το συμβατικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης 
επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και 
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους .  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  
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θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισμού για το χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η ισχύς 
της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη 
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο µε το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016).  
Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4412/2016 προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον κριθεί ότι τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής του πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην συγγραφή 
υποχρεώσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού,  από την επιτροπή αξιολόγησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
Εφ’ όσον το κάθε προς προμήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζει ελαττώματα, ο αντίστοιχος ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει ή 
βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης εάν από τη χρήση των ακατάλληλων 
υλικών, επέλθει φθορά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Πεντέλης, ο προμηθευτής υποχρεούται 
να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο 
προϊόν. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΜΒΑΣΗ 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δυο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΆΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 12 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
ΑΡΘΡΟ 13.  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι τιμές προσφοράς  σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
ΑΡΘΡΟ 14.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις ο 
πολιτιστικός οργανισμός μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 
207, 213, 218, 220 του Ν.4412/2016. 
Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 204 του 
Ν.4412/2016. 
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις Ν.4412/2016  
β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και 
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α΄/08.08.2016). 
 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14/07/2020 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 14/07/2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. 

  
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -με βαθμό Β 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -με βαθμό Α 

 

 


