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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης τεσσάρων, τριών και δύο 
ρευμάτων οι οποίοι θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων, 

εύχρηστοι, λειτουργικοί, ευχερώς καθοριζόμενοι, μεγάλης αντοχής στις καιρικές συνθήκες  και κατάλληλοι 
για εξωτερικούς χώρους. Θα καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας για τις πλατείες, τα άλση, τις παιδικές 

χαρές, τα δημοτικά κτίρια και γήπεδα. 

Η ποιότητα των υλικών θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην παρούσα μελέτη. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών του προϋπολογισμού: 

Πιο συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια 4 ειδών : 

1. ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ500Χ800ΜΜ 

2. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3 ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

3. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 120 lt 

4. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 200 lt 

Τα υπό προμήθεια είδη της μελέτης αντιστοιχούν στον κάτωθι κωδικό CPV :  

CPV 34928480-6 «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων» με μονάδα μέτρησης «τεμάχιο» και ποσότητα «145». 

 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα υλικά είναι σύμφωνα με Πρότυπες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα πρότυπα αναγνωρισμένα από την χώρα τις.  

Τις τιμές των υλικών θα περιλαμβάνεται και η απαιτούμενη μεταφορά, στον τόπο που θα χρησιμοποιηθούν 

από τον Δήμο. 

Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφόμενων στη παρούσα μελέτη ποσοτήτων – για κάθε 

είδος – ως τη λήξη τις σύμβασης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για αυτό από το 

Δήμο Πεντέλης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης του συμβατικού 

χρόνου ή μεταβολής του φυσικού αντικειμένου στα έτη, έως εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού 

αντικειμένου και με την προϋπόθεση εγγραφής αντίστοιχης πίστωσης στον οικείο Κ.Α., εάν για οιονδήποτε 

λόγο οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν στον χρόνο που έχουν προϋπολογιστεί. 

Η κατανομή του αντικειμένου και οι αντίστοιχες ποσότητες ανά έτος σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, 

είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύουν την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα εκτελεί την 

παρούσα σύμβαση ανάλογα με τις ανάγκες της εντός της συνολικής συμβατικής δαπάνης και σύμφωνα με 

την προσφορά του αναδόχου ανά μονάδα μέτρησης. Η εντολή και παρακολούθηση των υπηρεσιών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ, ΤΡΙΩΝ & ΔΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
CPV: 34928480-6 
Α.Μ.: 27/2021Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.442,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 



3 
 

σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και η παραλαβή 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Ο προϋπολογισμός τις μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 61.442,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., 

για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου, θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.013 του προϋπολογισμού του 

Δήμου για το οικονομικό έτος 2021, για δε τα επόμενο έτος 2022 θα εγγραφεί αντίστοιχος ΚΑΕ στον 

προϋπολογισμό.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται ανά έτος, κατανέμεται ως εξής: 

Για το έτος 2021 στο ποσό των 0,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Για το έτος 2022 στο ποσό των 61.442,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων ) θα πραγματοποιηθεί 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr  

Η εκτέλεση της διαγωνισμού και της προμήθειας θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που θα εγκρίνει η 

Οικονομική Επιτροπή, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και με κριτήριο επιλογής «την χαμηλότερη 
τιμή», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης.  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν.  

 

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε ένα (01) έτος. Παράταση προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/των παρόχου/ων και εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) όπως 

τροποποιήθηκε με το Νόμο 4782/2021 και ισχύει. 

 

 

 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ//2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ       /   /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ 

1. ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

500Χ500Χ800ΜΜ 
5 

2. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3 ΡΕΥΜΑΤΩΝ  50 

3. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 120 lt 80 

4. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 200 lt 10 

 
1. ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ500Χ800ΜΜ 

Οι   κάδοι απορριμμάτων θα   είναι  πρόσφατης κατασκευής, καινούργιοι, αμεταχείριστοι μεγάλης αντοχής στις 

καιρικές συνθήκες  και κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους.  Θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή 

απόθεση ελαφρών απορριμμάτων, εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθοριζόμενοι και  θα έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το κυρίως σώμα του κάδου ανακύκλωσης θα αποτελείται από τέσσερις ορθοστάτες  (γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους 2 mm) πάνω στους οποίους θα συναρμολογούνται (μέσω πριτσινιών) τέσσερα πλαϊνά (γαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους 0.8 mm). Οι ορθοστάτες στο κάτω μέρος θα καταλήγουν σε πόδια στήριξης με δυνατότητα 

πάκτωσης στο έδαφος. Τα πλαϊνά θα βαφτούν  σε διαφορετικά χρώμα αναλόγως με τα υλικά που θα 

τοποθετηθούν.  

Εσωτερικά του κυρίως σώματος του κάδου θα υπάρχει η κατάλληλη διαμόρφωση σε δύο σημεία που θα είναι 

και οδηγοί με μεταλλικές λάμες (συναρμολόγηση μέσω συγκόλλησης και πριτσινιών) για την υποδοχή τεσσάρων 

αποσπώμενων τριγωνικών κάδων (γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6mm)  χωρητικότητας ο κάθε ένας περίπου 

40lt αντίστοιχων με το κάθε υλικό ανακύκλωσης. Οι κάδοι θα διαθέτουν  αναδίπλωση στο πάνω μέρος για την 

αποφυγή ατυχημάτων. Θα υπάρχει  εσωτερικά και κατάλληλο μεταλλικό έλασμα για την συγκράτηση τις 

σακούλας.   

Το πάνω μέρος του κάδου θα αποτελείται από αποσπώμενο καπάκι (γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,2 mm) με 

προσαρμοσμένο (συναρμολόγηση μέσω συγκόλλησης)  θόλο (γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.8 mm) 

τεσσάρων θυρίδων για την απόρριψη των αντίστοιχων ανακυκλώσιμων υλικών. Στο καπάκι θα υπάρχει 
κατάλληλος μεντεσές με ντίζα που θα του δίνει την δυνατότητα να ανοίγει εύκολα και να είναι ανθεκτικό από τις 

καταπονήσεις.  

Το καπάκι θα κλειδώνει με κατάλληλη κλειδαριά ασφαλείας με αφαλός τύπου Eastern Europe γνωστού και 
αξιόπιστου οίκου και θα ανοίγει με κλειδί East Europe και όχι τριγωνικό.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ, ΤΡΙΩΝ & ΔΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
CPV: 34928480-6 
Α.Μ.: 27/2021Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.442,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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2. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3 ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

Η γωνία ανακύκλωσης 3 ρευμάτων θα   είναι   πρόσφατης κατασκευής, καινούργια, αμεταχείριστη και  μεγάλης 

αντοχής στις καιρικές συνθήκες  και κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους.  Θα είναι κατάλληλη για ασφαλή και 

υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων, εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθοριζόμενοι και  θα έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 
Το κυρίως θα σώμα αποτελείται από δυο  κατασκευαστικά μέρη: Τον μεταλλικό κορμό και τους κάδους 

Μεταλλικός κορμός.  
Ο κορμός θα είναι  σχήματος (Η) και θα  είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη στρατζαριστή λαμαρίνα, 
διαστάσεων 40Χ40Χ1,8cm τα κάθετα και το οριζόντιο θα είναι από στρατζαριστή λαμαρίνα 50Χ30Χ1,8cm. Ο κορμός 

στο τελείωμα θα διαθέτει δύο  κατάλληλες κυκλικές βάσεις στήριξης, διαμέτρου 260mm διαμορφωμένες σε 3 
επίπεδα μέσω βαθιάς κύμανσης που  θα δημιουργούν ύψος 50mm που θα τις προσδίδει ενίσχυση από τις 

καταπονήσεις. Στο πάνω μέρος θα διαθέτει κατάλληλο στέγαστρο πάνω από κάθε κάδο από γαλβανισμένο 

χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2,0mm κατάλληλο διαμορφωμένο σε καμπύλη. Το καπάκι θα στηρίζεται στα 
στρατζαριστά 40Χ40 που θα διαθέτουν στο τελείωμά τους κατάλληλες διακοσμητικές σφαίρες.  Ο μεταλλικός 

κορμός θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος σε χρώμα ανθρακί αμμώδες.  

Κάδοι  
Οι κάδοι θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον  70lt και  θα κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας 

επιψευδαργυρωμένα χαλυβδόφυλλα,  πάχους 0,80 mm τόσο για το κυρίως σώμα και 1,0mm για  τον πυθμένα του 

και  διαμορφώνεται κυλινδρικά με τουλάχιστον 4 βαθιές περιμετρικές ραβδονευρώσεις  σε όλο το ύψος του για 

περισσότερο αντοχή από τις καταπονήσεις, και διακοσμητικές διατρήσεις σε εναλλασσόμενα σχήματα.  Η διάμετρος 

του κάθε  κάδου  θα είναι  390mm και το ύψος του  είναι  600mm και το άδειασμα του θα γίνεται με περιστροφή 

κατά 360 μοίρες και θα επανέρχεται και  ασφαλίζει στην αρχική του θέση αυτόματα. Για την αποφυγή  με τον αέρα 

να βγαίνουν  τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει υποχρεωτικά  στον κάθε κάδο να υπάρχει καπάκι με κατάλληλη 
υποδοχή στο κέντρο ώστε να  πετιούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το καπάκι θα στηρίζεται στον κάθε κάδο είτε με 

αλυσίδα είτε με κατάλληλο  μεντεσέ. Οι κάδοι θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε διάφορα χρώματα ανάλογα με 
το ρεύμα τις ανακύκλωσης.  

 

3. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 120 lt και 200 lt 

Το σετ ανακύκλωσης  θα   είναι   πρόσφατης κατασκευής, καινούργιοι, αμεταχείριστοι μεγάλης αντοχής στις 

καιρικές συνθήκες  και κατάλληλοι για εξωτερικούς χώρους.  Θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή 
απόθεση ελαφρών απορριμμάτων, εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθοριζόμενοι και  θα έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα αποτελείται από δύο ξεχωριστά δοχεία  από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

πάχους 0,8mm και θα είναι  βαμμένο ηλεκτροστατικά χρώμα κατά επιλογή. Το σχήμα του κάθε κάδου θα είναι 

τετράγωνο με μία γωνία λοξοτομημένη. Στο  εμπρός μέρος του κάδου  και σε απόσταση 5cm από το καπάκι 

υπάρχει  κατάλληλο άνοιγμα 18Χ15cm και περιμετρικά του ανοίγματος  θα έχει τοποθετηθεί  κατάλληλο 

προστατευτικό pvc. 

Εσωτερικά του κάθε κάδου για τη στερέωση της σακούλας θα υπάρχει μεταλλικό έλασμα που θα  στερεώνεται 

με μεταλλική υποδοχή στο  σώμα του. Στη  βάση του κάδου θα έχει τοποθετηθεί κατάλληλη υποδοχή για 

πάκτωση στο έδαφος.  Στη πρόσοψη ο κάθε κάδος θα φέρει  σήμανση από ειδικό αυτοκόλλητο pvc  για το 
διαχωρισμό των υλικών . 

Το καπάκι θα είναι  ενιαίο για 2 κάδους με 2 λοξοτομημένες  γωνίες στο εμπρός μέρος αριστερά-δεξιά. Το 

καπάκι θα είναι  στερεωμένο στο σώμα των κάδων δεξιά και αριστερά με βίδες .  

Θα υπάρχουν δύο διαστάσεις με διαφορετικές χωρητικότητας. Μια με διάσταση 600Χ300Χ800 mm 

χωρητικότητας 120 lt με διάσταση κάθε κάδου 300Χ300Χ800mm και άλλη μια διάσταση 800Χ400Χ800mm 
χωρητικότητας 200lt με διάσταση κάθε κάδου 400Χ400Χ800mm.  
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ΟΙ παραπάνω κάδοι θα έχουν την δυνατότητα σε μελλοντική χρήση του Δήμου να τοποθετηθούν και 

μεμονωμένα. Ο κατασκευαστής θα πρέπει χωρίς επιπλέον χρέωση για τον Δήμο να στείλει μόνο καπάκια.   

 

Όλοι οι κάδοι θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένοι σε διάφορα χρώματα ανάλογα με το ρεύμα της ανακύκλωσης και θα 

φέρουν εικόνες και μηνύματα με υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων και ειδική προστασία έναντι της 

ηλιακής ακτινοβολίας. Η επιλογή των χρωμάτων για τα ρεύματα ανακύκλωσης και η  μακέτα με τις εικόνες και τα 

μηνύματα θα δοθούν από την υπηρεσία μας. 

 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Επί ποινή αποκλεισμού 

1. Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 

14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001:2018 (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. 

2. Δήλωση από  τον αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής των κλειδιών με αποδέκτη το Δήμο Πεντέλης 

ότι αποδέχεται την συγκεκριμένη προμήθεια . 

3. Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων 

με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου 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//2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ       /   /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

(ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

( ευρώ ) 

1. ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500Χ500Χ800ΜΜ 

 

5 270,00 1.350,00 

2. ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3 ΡΕΥΜΑΤΩΝ  

 

50 480,00 24.000,00 

3. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 120 lt 

 

80 260,00 20.800,00 

4. ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2 ΡΕΥΜΑΤΩΝ 200 lt 

 

10 340,00 3.400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   49.550,00 

 ΦΠΑ 24%   11.892,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   61.442,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ//2021 ΜΕΛΙΣΣΙΑ       /   /2021 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Υ.Κ.Π. 

  

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ  

ΔΕ38 - με βαθμό Β΄ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - με βαθμό Α΄ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ, ΤΡΙΩΝ & ΔΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
CPV: 34928480-6 
Α.Μ.: 27/2021Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.442,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 



8 
 

 

5. ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύληςwww.promitheus.gov.gr  

Η εκτέλεση της διαγωνισμού και της προμήθειας θα γίνει με βάση τους Όρους Διακήρυξης που θα εγκρίνει η 

Οικονομική Επιτροπή, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και με κριτήριο επιλογής «την χαμηλότερη τιμή», 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 

μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης τεσσάρων, τριών και δύο ρευμάτων, για τα έτος 2022, για τις ανάγκες του 

Δήμου Πεντέλης, προϋπολογισμού 61.442,00 ευρώ (εξήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 20-7135.013 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

Προϋπολογισμού έτους 2021 και τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) Προϋπολογισμού έτους 2022, 

του Δήμου Πεντέλης. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Άρθρο 2ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

- του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021)“Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

- του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /́7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

- του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α /́8.6.2006) «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,  

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ, ΤΡΙΩΝ & ΔΥΟ 
ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
CPV: 34928480-6 
Α.Μ.: 27/2021Δ.Υ.Κ.Π. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.442,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/676367
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Άρθρο 3ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την Προμήθεια μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης της  

μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 49.550,00 € και στο ποσό των Ευρώ 61.442,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%), για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα μελέτη.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου, θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7135.013 του προϋπολογισμού του Δήμου 

για το οικονομικό έτος 2021, για δε το επόμενο έτος 2022 θα εγγραφεί με τη διαδικασία της πολυετούς 

υποχρέωσης. 

Άρθρο 4ο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικών Προσφορών 

Η κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από: 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, που να βεβαιώνει ότι: 

“Έλαβα γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων εκτελείται η προμήθεια και 
τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Μελέτης του Δήμου και τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Μελέτης" 

Τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των προς προμήθεια ειδών, όπως αυτές διατυπώνονται από τη κατασκευάστρια 

εταιρία των ειδών, με τα απαραίτητα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για κάθε είδος και prospectus, φωτογραφίες ή 

δείγματα των ειδών, που να αποδεικνύουν την ταυτότητα του είδους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και ότι 

είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε 

βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 

Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

Άρθρο 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1 Εγγύηση συμμετοχής 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 

τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
3 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή 

εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου 

που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση μέρους, των 

εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς 

τον εγγυητή.  

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του εργοδότη 

σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
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Άρθρο 6ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, την σχετική μελέτη και τα στοιχεία της προσφοράς 

του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η προμήθεια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Στη 

σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία:   

α)  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού με τα προσαρτήματά της 

β)  Η Τεχνική Περιγραφή 

γ)  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ε) Οι Συγγραφές Υποχρεώσεων  

στ) Η οικονομική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της υπηρεσίας με όλα τα τεχνικά και 

λοιπά στοιχεία. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της Σύμβασης ότι το προϊόν με το οποίο θα προμηθεύσει τον Δήμο 
Πεντέλης θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό του άριστης ποιότητας. 

Άρθρο 7ο: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι συμβάσεις συνάπτονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. Ειδικότερα, η ανάθεση 

της σύμβασης γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως η καλύτερη με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση δε που αυτός δεν θεωρείται κατάλληλος για 

την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης (πχ χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο χρόνο 

όπως αυτός ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή), αυτή θα ανατίθεται στον αμέσως επόμενο οικονομικό φορέα 

του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως καλύτερη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάθεση της σύμβασης 

σε έναν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών τους ότι, στην 

περίπτωση που πρόκειται για συμβάσεις, οι απαιτήσεις των οποίων σε σχέση με την τιμή μεταβάλλονται στο 

χρόνο (τιμοκατάλογοι κατασκευαστών, εισαγωγέων ή επίσημων αντιπροσώπων) το ποσοστό έκπτωσης επί της 

τιμής των εκάστοτε ισχυόντων ως ανωτέρω τιμοκαταλόγων που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων με την αρχική 
προσφορά του παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και διατηρείται ως 

κατώτερο όριο για την υποβολή των προσφορών του για την σύναψη της.  

Άρθρο 8ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2022 ή έως την ανάλωση της συμβατικής αξίας εάν αυτή συμβεί νωρίτερα.  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α)οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) 
οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του 
Ν.4412/16: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 
γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Άρθρο 9ο: ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδοθούν στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, επί της οδού 

25ης Μαρτίου, αρ.32 Μελίσσια, Τ.Κ. 151 27. 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και τρεις (3) μήνες από την υπογραφή 
της παρούσας. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε τόπο και χρόνο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας με χρονικό όριο ένα 

(1) μήνα από την παραγγελία. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 

συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα είδη και να 

πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους, 
ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) 

ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 10ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις του 

Δήμου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά 

με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, 

συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο που 

θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 

συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α’ του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

Άρθρο 11ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

παραδοθέντων ειδών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια.  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι:  

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών,  

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 
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κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί της κράτησης αυτής 

υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α. 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ 

Ο  Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Άρθρο 13ο:ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε δημόσια 

αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου. 

Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας ζητήσει 

από τις εταιρείες, την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη 

αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως 

από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα 

που κατατέθηκε από την εταιρεία, δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το 
συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν.4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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