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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτης: 42/2021 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
                                                                     ΘΕΜΑ: Προμήθεια κάδων - καλαθιών Απορριμμάτων 
                                                                             Προϋπολογισμός:    21.665,28€ 
                                                                                        Κ.Α.:    20-7135.001 

CPV:    44613700-7 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων µε ποδομοχλό 
χωρητικότητας 1.100  και 240 λίτρων προκειμένου να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι και µη λειτουργικοί 
υφιστάμενοι κάδοι σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα και με την αναγκαιότητα που 
υπάρχει σε κάθε Κοινότητα για προσθήκη ή αντικατάσταση. 
 
Με την εν λόγω προμήθεια προσδοκάται, να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής απόθεσης των απορριμμάτων 
στα διάφορα σημεία του Δήμου, η βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους και 
επαγγελματίες του Δήμου και να διευκολύνεται η διαδικασία αποκομιδής µε μηχανικό τρόπο. 
 
Η ποιότητα πλαστικών κάδων θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη τους 

παρούσας μελέτης.  
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα µε τους 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 των υπό προμήθεια πλαστικών κάδων. 
 
Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους παρούσας μελέτης εκτιμήθηκαν με 
βάση την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη τους προμήθειας είναι 21.665,28€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), θα 
καλυφθεί από πόρους του Δήμου και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
έτος 2021. 
 
Η εκτέλεση τους προμήθειας θα γίνει βάσει του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον 
Ν.4782/2021 και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τους τιμής. 
 
 

                                                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 
                                                                                                                               Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:    / 6 / 2021        
 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                                                                       Ο ΠΡΟ΄Ι΄ΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ   Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
   
 
                                
 
      ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ             ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτης:    42/2021 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
                                                                     ΘΕΜΑ: Προμήθεια κάδων - καλαθιών Απορριμμάτων 
                                                                             Προϋπολογισμός:    21.665,28€ 
                                                                                        Κ.Α.:    20-7135.001 

CPV:    44613700-7 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
     

Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 LT  
 

2.Α.1. ΓΕΝΙΚΑ 
      Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι απολύτως καινούριοι, αμεταχείριστοι και 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 χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5% αντίστοιχα αποδεικνυόμενη από την αναλυτική 
έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του. 
      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.  
 Θα πρέπει να διατίθεται πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 
(Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και 
Ασφάλειας). 
 
2.Α.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. 
      Το πάχος του κάδου θα είναι το μέγιστο δυνατό ήτοι τουλάχιστον 5 χιλιοστά για κάθε σημείο του κάδου 
(Σώμα, πυθμένας, καπάκι). Το βάρος του κάδου θα είναι 55 κιλά περίπου (±10%). 
 
2.Α.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 οι τέσσερις 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 τους τέσσερις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε 
όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 
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       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 καθένας τους, έτσι ώστε οι δυνάμεις 
καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Το Πρότυπο EN 840. 

 Η σήμανση CE. 

 Η χρονολογία κατασκευής. 

 Ο κατασκευαστής. 

 Ο προμηθευτής 

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 

 Η στάθμη θορύβου (dB). 

 Η σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος. 
(π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 
 
 
2.Α.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 τους 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 . 
  
2.Α.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. 
 
2.Α.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 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, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α.  
 Το καπάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρείς χειρολαβές από τους οποίες αφενός θα μπορεί να 
ανοιχθεί το καπάκι με το χέρι και αφ’ εταίρου θα μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές  
 
2.Α.7.  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. 
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 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 τους βάσεις των τροχών 
και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.  
 
2.Α.8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να 
είναι ορατός την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
Β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη 
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου ως εξής:  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
2021 

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου (Σκούρο Πράσινο), το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην 
α’ ύλη κατά την χύτευση. 
 
 

Β. ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 LT  
 

2.Β.1. ΓΕΝΙΚΑ 
      Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι απολύτως καινούριοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης 
κατασκευής και να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840- 1,5,6 στην νεότερη έκδοσή τους . 
     Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 240 λίτρα +5% αντίστοιχα αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση 
ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του. 
      Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση των 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 χειρολαβές, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.  
 Θα πρέπει να διατίθεται πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 
(Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και 
Ασφάλειας). 
 
2.Β.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 σε 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. 
     Το δε βάρος του κάδου θα είναι περίπου 13 κιλά και το πάχος του σώματος περίπου 4mm. 
  
2.Β.3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
 Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, µε προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, 
καθώς και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, µε ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον 
μηχανισμό ανύψωσης.  
 Το χείλος προσαρμογής περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο κατά την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος «Π», µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για 
την αποφυγή εισόδου νερών τους βροχής εντός των κάδων και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.  
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Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους απαραιτήτως, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την 
χύτευση, ειδική υποδοχή σχήματος κτένας µε νευρώσεις, κατά το μήκος τους εμπρός πλευράς του κάδου, 
σύμφωνα µε τα κατά ΕN 840-1/5/6 προβλεπόμενα. 
 
2.Β.4. ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος πρέπει να έχει δύο τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας διαμέτρου Φ200mm. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε υποστήριγμα µέσω ενσφαίρου 
τριβέως και να συνδέεται µε τον κάδο µέσω ενισχυμένου άξονα κατάλληλα ενισχυμένου και 
διαμορφωμένου, ικανού να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
 
2.Β.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 βιδωτά, να έχει απόλυτη 
στεγανότητα, και να είναι εργοστασιακής κατασκευής. 
 
2.Β.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 στο 
επάνω μέρος του, θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να 
διευκολύνεται το άνοιγμα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και θα πρέπει να ανοίγει 
εύκολα µε απλό τράβηγμα τους τα επάνω. Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, 
πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα 
περιλαμβάνονται κατά την χύτευση (μονομπλόκ), αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή 
το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 
 
2.Β.7.  ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 
 Η διαμόρφωση των κάδων θα 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. 
 
2.Β.8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει τους δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να 
είναι ορατός την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 
Β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη 
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου ως εξής:  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
2021 

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου (Σκούρο Πράσινο), το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην 
α’ ύλη κατά την χύτευση. 
 
 

                                                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 
                                                                                                                               Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:    / 6 / 2021        
 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                                                                       Ο ΠΡΟ΄Ι΄ΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ   Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
   
 
                                
 
      ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ             ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτης: 42 /2021 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
                                                                     ΘΕΜΑ: Προμήθεια κάδων - καλαθιών Απορριμμάτων 
                                                                             Προϋπολογισμός:    21.665,28€ 
                                                                                        Κ.Α.:    20-7135.001 

CPV:    44613700-7 

 
 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/Α Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Ενδεικτική 

Τιμή 
Μονάδος (€) 

Συνολική 
Τιμή (€) 

 
1. 

Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 
1.100lt με πλαστικό επίπεδο καπάκι 
και μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμάχιο 

 
 

80 
 

 
 

210,00 

 
 

16.800,00 

2. Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 
240lt με πλαστικό επίπεδο καπάκι 

Τεμάχιο 
 

14 
 

48,00 
 

672,00 

Συνολικό Ποσόν  17.472,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 4.193,28€ 

Γενικό Σύνολο 21.665,28€ 

 
Οι ανωτέρω τιμές (που δεν συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.) δεν επιτρέπεται να αναπροσαρμοστούν καθ’ όλη 
την διάρκεια της σύμβασης.  

 
 
   
                                                                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 
                                                                                                                               Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:    / 6 / 2021        
 H ΣΥΝΤΑΞΑΣA                                                                       Ο ΠΡΟ΄Ι΄ΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ   Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
   
 
                                
 
      ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ                                                                                      ΒΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.                                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτης: 42/2021 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
                                                                     ΘΕΜΑ: Προμήθεια κάδων - καλαθιών Απορριμμάτων 
                                                                             Προϋπολογισμός:    21.665,28€ 
                                                                                        Κ.Α.:    20-7135.001 

CPV:    44613700-7 
 

 
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:     

ΕΔΡΑ:   

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - 
Τ.Κ. 

  

Α.Φ.Μ.:   

Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

FAX:   

E-MAIL:   

 

 
Α/Α Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή Μονάδος 

 (€) 
Συνολική 
Τιμή (€) 

 
1. 

Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 
1.100lt με πλαστικό επίπεδο καπάκι 
και μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμάχιο 

 
 

80 
 

  

2. Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 
240lt με πλαστικό επίπεδο καπάκι  

Τεμάχιο 
 

14 
  

Συνολικό Ποσόν   

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

 
__________________________ 

Τόπος/ημερομηνία 
 

Ο Προσφέρων 
 
 

(Υπογραφή –Σφραγίδα) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Μελέτης: 42 /2021 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
                                                                     ΘΕΜΑ: Προμήθεια κάδων - καλαθιών Απορριμμάτων 
                                                                             Προϋπολογισμός:    21.665,28€ 
                                                                                        Κ.Α.:    20-7135.001 

CPV:    44613700-7 
 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 
1100lt και 240lt  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής απόθεσης των απορριμμάτων στα διάφορα 
σημεία του Δήμου Ξηρομέρου και να διευκολύνεται η διαδικασία αποκομιδής µε μηχανικό τρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται: 
 

 στις διατάξεις του Ν. 4782/2021  (ΦΕΚ 36/τ’ Α / 09.03.2021) 

 στις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ’ Α / 01.04.2019) 

 στις διατάξεις του Ν. 4555/2018 

 στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

•   στις διατάξεις  του Ν.4497/2017 - Άρθρο 107 – «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 

•   στις διατάξεις του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

•  στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτη»  

•  στην παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την  παρ. 13 του άρθρου 20 του 
Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008)  και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016  

 στην παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν.3536/2007  

 στο άρθρο 38 παρ. 3 & 6 και στο άρθρο 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 

•  στον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

 
ΑΡΘΡΟ 3:  Τρόπος εκτελέσεως της Προμήθειας 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις 
ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος για το σύνολο των προμηθειών. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την 
ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: Υποβολή Προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά   

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία: 
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Προς «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 
Προσφορά του ………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα) 

Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια 
«ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 

 Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:  
α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής &  
β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» με τα παρακάτω στοιχεία: 
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, 
ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
ή 
Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου 
η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός 
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 Ν. 
4782/2021) 
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης. 
ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων  
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών 
προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος. 
Z. Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 (Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001 
(Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας) . 
      
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που 
διατίθεται στην παρούσα Μελέτη. 
Επί ποινή αποκλεισμού, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των ειδών και 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται απαραιτήτως όλα τα είδη. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη ή για μέρος της ποσότητας θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Επίσης η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά είδος, όσο και 
του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
 
Προσφορά η οποία δεν θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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ΑΡΘΡΟ 5:  Ανακοίνωση Αποτελέσματος  

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκαν 
από το άρθρο 45 του Ν. 4782/2021, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 6:  Σύμβαση – Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
Ν.4412/2016. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα 
παράτασης σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 7:  Εγγύηση Συμμετοχής 

Εγγύηση συμμετοχής δύναται να απαιτηθεί αναλόγως της επιλογής της διαδικασίας ανάθεσης της 
προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 
4782/2021και δύναται να απαιτηθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας σύμφωνα πάντα με το 
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 8:  Χρόνος Εγγύησης Προϊόντων 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 12 μήνες. 
  
ΑΡΘΡΟ 9:  Παράδοση  

Η παράδοση τους θα γίνεται τμηματικά ή ολικά κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδειχθεί από 
την υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 
 
ΑΡΘΡΟ 10:  Ποινικές Ρήτρες-Εκπτωση Αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,. 

 
ΑΡΘΡΟ 11:  Ελαττωματικά Προϊόντα 

 Εάν κατά την παραλαβή των προϊόντων αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν 
ελαττώματα τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 12:  Φόροι - τέλη - κρατήσεις  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας της ανάθεσης εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει τον Δήμο.  
 
ΑΡΘΡΟ 13:  Τρόπος Πληρωμής 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της 
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.  
 
Η αμοιβή δύναται να καταβάλλεται τμηματικά, µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 
παραλαβή των ειδών, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου τα οποία δύναται να εκδίδονται 
μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση των ειδών και αφού προσκομιστούν 
από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ.22 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 
και από το άρθρο 102 του Ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
ΑΡΘΡΟ 14  Παραλαβή Υλικών 
1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 
108 του Ν. 4782/2021 σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία 
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παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 
 
2. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα µε την 
παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων ειδών και συνεπώς αν 
μπορούν να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 17  Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις.  
 
2.Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Α΄ και ο Β΄ 

συμβαλλόμενος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18   Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς  

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για 
την αξιολόγηση των προσφορών.  
 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε 
βασικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται.  
                                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 
                                                                                                                               Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:    / 6 / 2021        
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