
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   10/ 2020               
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ                                                 

         CPV : 44613800-8

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ”

               

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.690€ 
               (Συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%)

Κ.Α. : 20.7135.0007 

Πετρούπολη, Αύγουστος 2020





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                                                                    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

H παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια : 

 Καινούργιων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lit, για την αντικατάσταση 

πεπαλαιωμένων και κατεστραμμένων υπαρχόντων κάδων, που χρησιμοποιούνται από την 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Πετρούπολης. Επίσης θα 

συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και 

της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού και του γενικότερου έργου της Διεύθυνσης .

Η δαπάνη της προμήθειας είναι εγγεγραμμένη στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του δήμου  έτους 

2020 και καλύπτεται από τα ποσά του ως εξής : 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗΣ
ΚΑ : 20.7135.0007 30.690,00 €

Το κριτήριο επιλογής αναδόχου της προμήθειας του είδους, είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, εφ’ όσον πληρούνται οι τιθέμενες προδιαγραφές.

                                        

                                         ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  31/07/2020                
                                                         
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         H συντάξασα                                                   Ο αν. προϊστάμενος Δ/νσης
 

      Β. ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ                                                         Β. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ       





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                        
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Υλικό Μ.Μ.
Ποσότη

τα

Τιμή
Μονάδας

(€)
Δαπάνη (€)

1
Πλαστικός κάδος απορριμμάτων

χωρητικότητας 1.100 lt
Τεμ. 150 165,00 € 24.750,00 €

Φ.Π.Α. (24%) 5.940,00 €

ΣΎΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ 30.690,00 €

 

                                        ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31/07/2020
                   
                                                         
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         H συντάξασα                                                   Ο αν. προϊστάμενος Δ/νσης

 

         Β. ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ                                                                          Β. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ  





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                                                                    
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.   ΓΕΝΙΚΑ

Οι  κάδοι μηχανικής αποκομιδής  πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής ,  και να  

ακολουθούν τα τελευταία ισχύοντα ευρωπαϊκά  STANDARTS ΕΝ 840-2, 5,6 και να είναι ικανοί να 

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

 Η χωρητικότητα του κάδου  πρέπει να  είναι  1100  λίτρα κατά ΕΝ-840, και αυτό θα 

βεβαιώνεται από αναγνωρισμένο κέντρο και θα παρουσιάζεται στην  προσφορά.

Λόγω του μεγάλου βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά και την 

εκκένωση του, το κυρίως σώμα του κάδου, το εμπρόσθιο και οπίσθιο πλευρικό τοίχωμα του,  

πρέπει να είναι ενισχυμένο με κάθετες νευρώσεις καθ όλο το ύψος του τοιχώματος,  ώστε να 

αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά τη χρήση του.

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

δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών που 

χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του 

απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, πρέπει να  είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό

σύστημα τύπου κτένας. Οι  δύο αυτοί σωλήνες για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό 

εκκένωσης κάδων θα πρέπει να αντέχουν σε φορτίο ανύψωσης και περιστροφής κατά την 

εκκένωση ακόμα και αν ο κάδος είναι υπερφορτωμένος. Σε περίπτωση που σημειωθεί θραύση 

τους, θα μπορούν αυτοί να αντικατασταθούν χωρίς να αχρηστευθεί όλος ο κάδος.

Ο κάδος επίσης  πρέπει να φέρει περιφερειακά του στο σώμα 4 τουλάχιστον απαραίτητες 

χειρολαβές, σταθερά κατασκευασμένες εάν είναι πρόσθετες στο σώμα με ενισχυμένη βάση, ή  να 

είναι μονοπλόκ από τη πρέσα και το καλούπι κατασκευής του, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, 

καθώς και δύο πρόσθετες,  στα μεσαία πλευρικά τμήματα για την εύκολη μετακίνηση του  στο 

πλήρες φορτίο και την εργονομική του χρήση.





2.   ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ με το κυρίως σώμα 

συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 

υπό πίεση (INJECTION) από  πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με  ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από  πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 

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

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

κάδου.

Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία ώστε να πλένεται εύκολα και γρήγορα.

3.   ΤΡΟΧΟΙ

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

κατασκευής και ποιότητας.

 Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 χιλ.και ικανότητας φορτίου τουλάχιστον 200kg. 

Θα έχει ικανότητα περιστροφής  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.

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

στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .

4.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή 

των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται με ειδικό καπάκι  και 

να  έχει απόλυτη στεγανότητα.

5.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ
    

           Το καπάκι θα συνδέεται με το κυρίως σώμα  του κάδου σταθερά, μέσω, ή ειδικής μεταλλικής

ή  πλαστικής μπάρας  κατάλληλης διατομής και μήκους  όσο περίπου το μήκος της απόστασης 

από άκρη σε άκρη των μονομπλόκ με το σώμα μεντεσέδων βάσης (ενιαία μπάρα) , ή με εξίσου 

ασφαλείς πείρους σε τουλάχιστον 15 εκ. εύρους μεντεσέδων βάσης μονομπλόκ με το σώμα του 

κάδου, ενισχυμένης διατομής πάχους άνω των 2 εκ., που θα διασφαλίζουν αφενός την ακαμψία και

τη σταθερότητα κατά το άνοιγμα του καπακιού, αφετέρου την μικρή πιθανότητα θραύσης τους, και 

θα φέρει τουλάχιστον  δύο χειρολαβές ή ενιαία βαθιά εσοχή ώστε να ανοίγει εύκολα με το χέρι κατά 





το πλήρες άνοιγμα του των 270°. Στην άνω πλευρά του δεν θα πρέπει να συγκρατούνται νερά 

αλλά αυτά να έχουν τη δυνατότητα της άμεσης στράγγισης τους.

Επίσης θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα.

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο 

μέταλλο. Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα 

ανοίγονται οπές στον πυθμένα του κάδου.

6.   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.

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α)  Ο κάδος πρέπει περιμετρικά και σε κατάλληλες θέσεις, να φέρει ανακλαστικά σήματα  

             σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα.

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  κεφαλαία ελληνικά  

           γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου με τα    

           στοιχεία “ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020”.

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πρασίνου και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη χωρίς να 

αλλοιώνεται αυτό από τον ήλιο ή τις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)

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

δέσμευση του για προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών 

service για τουλάχιστον 10 έτη. 

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

εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού είναι δύο χρόνια τουλάχιστον καθώς και για

τον χρόνο παράδοσης που δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης.

3)     Θα υπάρχει επίσης για το προσφερόμενο είδος κάδων Πιστοποιητικά Ποιότητας και ελέγχου 

ΕΝ 840 1/2/5/6 στη νεώτερη έκδοσή τους από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου διαπιστευμένους 

φορείς Πιστοποίησης μαζί με πλήρη Αναλυτική Έκθεση Δοκιμών και ελέγχου των προσφερόμενων 

κάδων, CE για τον συγκεκριμένο τύπο κάδου,  καθώς και πιστοποίηση του προμηθευτή και του 





κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση ) και ISO 18001 (Ασφάλεια 

και Υγιεινή των εργαζομένων).

Επιπλέον θα υπάρχουν Πιστοποιητικά Ποιότητος με σήμανση είτε RAL, είτε GS από  

Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο 

προσφερόμενο κάδο (στο σώμα ή στο καπάκι).

       Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή για τους προσφερόμενους κάδους να είναι

πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό. Στη περίπτωση που ο προμηθευτής αναθέτει σε εξωτερικά συνεργεία την επισκευή 

των κάδων, θα πρέπει και των συνεργείων  αυτών  η τεχνική υποστήριξη να είναι πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001 με επισύναψη στη τεχνική προσφορά του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Επίσης θα 

επισυναφθεί η σύμβαση του προμηθευτή με το εξωτερικό συνεργείο για την τεχνική υποστήριξη 

του δημοπρατούμενου είδους ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εγγύησης 

καλής λειτουργίας.

4) Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει παραδώσει και σε άλλους δήμους ή σε άλλους γνωστούς 

φορείς όπου η χρήση, περιβαλλοντική έκθεση και αποκομιδή τους προσομοιάζεται με εκείνα ενός 

δήμου, εντός των τελευταίων 2 ετών ποσότητα τουλάχιστον κατά μέσο όρο έτους ίδια με τη 

ζητούμενη, ιδίων κάδων με τους ζητούμενους (ανεξαρτήτως χρώματος). Αυτό θα προκύπτει με την 

επισύναψη στη τεχνική προσφορά  πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων από άλλους Ο.Τ.Α. ή 

τους φορείς.

5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν 1 (ένα) δείγμα 

εντελώς όμοιου κάδου με τους προσφερόμενους τους (να φέρει και την ανάγλυφη θερμοεκτύπωση 

με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή με την λέξη “ΔΕΙΓΜΑ” στην αντίστοιχη θέση) στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου Πετρούπολης, μέχρι 2 (δύο) εργάσιμες ημέρες πριν  από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή αυτού να τους εξετάσει και

να τους συγκρίνει με τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά της προσφοράς. Η απόδειξη προσκόμισης 

του δείγματος θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 

6) Σε περίπτωση που o προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να υποβληθεί 

αποδεικτικό αντιπροσώπευσης του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων πλαστικών κάδων.

                                  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31/07/2020
                   
                                                         
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         H συντάξασα                                                   Ο αν. προϊστάμενος Δ/νσης

 

           Β. ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ                                                                          Β. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ  





        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                                                                          
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια :

 Καινούργιων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lit, για την αντικατάσταση 

πεπαλαιωμένων και κατεστραμμένων υπαρχόντων κάδων.

ΑΡΘΡΟ 2O

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1) του ν..4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο. Τ. Α »[ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, 

3) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π. Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

5) του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Φ. Ε. Κ. 114/Α’/2006) 

6) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ. Ε. Κ. 87/Α’/2010) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 278,

7) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 





2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

8) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

10) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

14) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

15) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,

16) του Π. Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

17) του Π. Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

18) της με αριθμ. 57654/22.05.2017 Υπουργική Απόφασης (Φ. Ε. Κ. 1781/Β’/23.05.2017) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ..ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

19) της με αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

20) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου 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

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)    Η Διακήρυξη

β)    Οι τεχνικές προδιαγραφές

γ)    Ο προϋπολογισμός προσφοράς (του αναδόχου),

δ)    Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός,





ε)    Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων,

στ)  Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

ζ)    Η Τεχνική έκθεση

  

        ΑΡΘΡΟ 4Ο

Ενστάσεις - Προδικαστικές προσφυγές 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α. Ε. Π. Π. κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της 

Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα 

(10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση

της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Σε περίπτωση παράλειψης, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλομένης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

                                         ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Κριτήριο 

ανάθεσης για την συγκεκριμένη σύμβαση θα ληφθεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το είδος, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτό πληροί της τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

Εγγυήσεις

 Για την συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής 

συμμετοχής. Για την υπογραφή της σύμβασης όμως απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 





εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. Η διάρκεια της εγγύησης αυτής θα είναι τουλάχιστον για 6 μήνες μετά την 

υπογραφή της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα

αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει, την κατά

το  άρθρο  6  της  παρούσης,  εγγύηση  για  την  καλή  εκτέλεση  αυτής.  Ο  ανάδοχος  δύναται  να

καταθέσει την εν λόγω εγγύηση πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

Τρόπος και χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους

Η παράδοση του προς προμήθεια υλικού  δύναται να γίνει τμηματικά και να έχει ολοκληρωθεί στο 

σύνολο της εμπρόθεσμα.

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να 

παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια αποδεικτικό, θεωρημένο από 

κάθε υπεύθυνο τόπου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε το είδος. Ο προμηθευτής θα 

πρέπει να είναι ικανός να εκφορτώσει με ασφάλεια το προς προμήθεια είδος του, σε χώρο που θα 

του υποδειχθεί, χωρίς την απασχόληση προσωπικού ή εξοπλισμού του Δήμου, να τα 

συναρμολογήσει και να τα παραδώσει ακέραια και έτοιμα προς χρήση εντός 3 ημερών από την 

εκφόρτωσή τους.

Κάθε δε ελαττωματικό στην λειτουργία ή στην εμφάνιση υλικό θα πρέπει να το αντικαταστήσει 

εντός 3 ημερών. Εάν παρουσιαστεί ποσοστό ελαττωματικών υλικών άνω του 10%, θα οφείλει 

αδιαμαρτύρητα, εάν του το ζητήσει η αρμόδια επιτροπή του Δήμου, να αποσύρει όλη την παρτίδα 

που προσκόμισε και να προσκομίσει άμεσα, σε χρόνο που θα του οριστεί, εκ νέου άλλη.

Κάθε δε αφύσικος ή πρόωρος αποχρωματισμός κάδων, ή οποιαδήποτε άλλη πρόωρη φθορά 

εξαρτημάτων του, θα πρέπει να αιτιολογείται από τον προμηθευτή/κατασκευαστή και να 

αντικαθίσταται στο χρόνο εγγύησης τους.





ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Παράταση του χρόνου παράδοσης  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος  μέσα στα χρονικά όρια και με

τον τρόπο που ορίζονται στη σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται

υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) έχει  εκδοθεί  αιτιολογημένη  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Πετρούπολης

μετά  από  γνωμοδότηση  της  κατά  το  άρθρο  221,  παρ.  11β  του  Ν.4412/16  Επιτροπής

Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  Σύμβασης  για  την  εν  λόγω  Προμήθεια  είτε  με

πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από

σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται  υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του

συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο

παράδοσης.

Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος  παράτασης  δεν

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος  από την  υποβολή  του

σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή

άλλων  ιδιαιτέρως  σοβαρών  λόγων  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη

παράδοση,  δεν  επιβάλλονται  κυρώσεις.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση παράτασης  του  συμβατικού

χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι παρακάτω προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών

Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16:

Αν το υπό προμήθεια είδος  φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  επιβάλλεται πρόστιμο 5%.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας, του εκπρόθεσμα παραδοθέντος  

είδους, χωρίς το ΦΠΑ. Εάν το είδος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση 

του είδους που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση – παράδοση ή 

αντικατάσταση του υπό προμήθεια είδους, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Πετρούπολης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

Σύμβασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.





Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη 

της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Έκπτωση του αναδόχου  

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος, ο

προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος.  Επίσης  έκπτωτος  κηρύσσεται  ο  προμηθευτής  εφόσον

συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

        ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Παραλαβή του υπό προμήθεια είδους

1. Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16 και

από την κατά το άρθρο 221, παρ. 11β του Ν.4412/16 Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί

με απόφαση του Δήμου. Οι κάδοι θα παραδοθούν σε δημοτικούς χώρους που θα υποδείξει ο

Δήμος Πετρούπολης.

2. Η  ανωτέρω Επιτροπή θα συνεδριάσει  στον  τόπο παράδοσης του είδους  προκειμένου να

πραγματοποιήσει την παραλαβή του κατά την ημερομηνία και ώρα που βάσει της ειδοποίησης

του προμηθευτή θα παραδοθεί αυτό. 

3. Σε  περίπτωση κωλύματος  μέλους  ή  μελών της  επιτροπής  στην  παραπάνω ημερομηνία,  η

Επιτροπή συνεδριάζει  μέσα σε  χρονικό  διάστημα έως τριών  εργασίμων ημερών από την

παραπάνω ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση, στη διαδικασία παραλαβής του υλικού  θα κληθεί

να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

4. Κατά  την  παραλαβή  διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος  του παραλαμβανόμενου

είδους. Για την παρούσα προμήθεια, ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση

και υπό την επιφύλαξη της ανταπόκρισής κατά την χρήση του και την χρησιμοποίησή του από

τους εργάτες – τεχνίτες για τους οποίους προορίζονται.

Το κόστος διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.

5. Στη  συνέχεια  συντάσσεται  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  ή  απόρριψης,  στο  οποίο

μνημονεύονται και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, ενώ βάσει αυτού μπορεί:

(i)  Το υπό προμήθεια είδος να παραληφθεί ή 

(ii)  Το υπό προμήθεια  είδος να  παραληφθεί με  παρατηρήσεις  λόγω αποκλίσεων  από τις

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης ή 

(iii)   Το υπό προμήθεια είδος να απορριφθεί.

6. Στην  περίπτωση  παραλαβής  του υπό  προμήθεια  είδους με  παρατηρήσεις,  στο  σχετικό

πρωτόκολλο αναφέρονται οι  αποκλίσεις που παρουσιάζει από τους όρους της σύμβασης και η

Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το αν το υπό προμήθεια είδος είναι

κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία





του  Δήμου  που  εκτελεί  τη  σύμβαση,  ότι  οι  παρεκκλίσεις  του υπό  προμήθεια  είδους δεν

επηρεάζει την  καταλληλότητά του  και  ότι   μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της  Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση

επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία

του Δήμου που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υπό προμήθεια είδους επηρεάζει

την  καταλληλότητα του και  δεν μπορεί να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη απόφαση της

Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της   Επιτροπής

Παρακολούθησης και Παραλαβής, το υπό προμήθεια είδος απορρίπτεται .

7. Για τα υλικά που απορρίπτονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής λόγω

παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η Επιτροπή δεν προβαίνει

σε περαιτέρω ελέγχους.

8. Κάθε δε ελαττωματικό στην λειτουργία ή στην εμφάνιση υλικό θα πρέπει ο προμηθευτής να το

αντικαταστήσει εντός 3 ημερών. Εάν παρουσιαστεί ποσοστό ελαττωματικών υλικών άνω του

10%,  θα  οφείλει  αδιαμαρτύρητα,  εάν  του  το  ζητήσει  η  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου,  να

αποσύρει όλη την παρτίδα που προσκόμισε και να προσκομίσει  άμεσα, εντός προθεσμιών

παράδοσης, εκ νέου άλλη.

9. Ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μπορεί να

παραπεμφθεί  για  επανεξέταση  περιπτώσεις  υπό  προμήθεια  είδους που  απορρίφθηκε ή

κρίθηκε παραλειπτέα  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  βάσει  των  ελέγχων  που

διενέργησε  η  πρωτοβάθμια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής.  Σε  μια  τέτοια

περίπτωση  συγκροτείται  η  προβλεπόμενη  στο  άρθρο  221,  παρ.11β  του  Ν.4412/16

δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία προβαίνει εκ νέου, σε

όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους, συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο

παραλαβής ή απόρριψης και γενικά ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω για

την πρωτοβάθμια Επιτροπή.

10. Το  αίτημα  για  επανεξέταση  υλικού  σε  δευτεροβάθμια  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και

Παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20)

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της εν λόγω

Επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα υπό προμήθεια είδη απορριφθούν οριστικά

ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από

αίτημα  του  προμηθευτή  ή  αυτεπάγγελτα.  Τα  έξοδα  αυτά  καταλογίζονται  με  απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή

εισπράττονται με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

11. Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  Επιτροπές  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής,

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

12. Το υπό  προμήθεια  είδος τίθενται  σε  επιχειρησιακή  εκμετάλλευση  μόνο  μετά  την  οριστική

παραλαβή του από το Δήμο.





ΑΡΘΡΟ 13Ο 

Αυτοδίκαιη παραλαβή

Αν η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από 

τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δήμου. Εκδίδεται δια το λόγο αυτό σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει το υπό προμήθεια είδος που 

χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή, η 

Υπηρεσία που παρακολουθεί τις αποθήκες του Δήμου θα  εκδώσει  δελτίο εισαγωγής του υπό 

προμήθεια είδους και εγγραφής των στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 

του προμηθευτή.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 

πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίησαν την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες 

τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 14Ο 

Τρόπος πληρωμής

Μετά την οριστική παραλαβή του υπό προμήθεια είδους εκδίδεται σχετικό χρηματικό ένταλμα της

συμβατικής τους αξίας, το οποίο και εξοφλείται από την αρμόδια οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 15Ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, για την οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση. 

Οποιαδήποτε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημερομηνία εξόφλησης της σχετικής 

Προμήθειας βαραίνει τον εν λόγω φορέα.

2. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών

Εφ’ όσον το προς προμήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή 





εμφανίζει ελαττώματα, ή δεν ταυτίζεται με το προσκομισμένο δείγμα κατά τον διαγωνισμό, ο 

αντίστοιχος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.

                               

                                         ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31/07/2020                 
                                                         
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         H συντάξασα                                                   Ο αν. προϊστάμενος Δ/νσης

 

           Β. ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ                                                                          Β. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ  

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,                                                                                                                          
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια :

Καινούργιων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lit, για την αντικατάσταση 





πεπαλαιωμένων και κατεστραμμένων υπαρχόντων κάδων,

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1) του ν..4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση 

της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο. Τ. Α »[ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, 

3) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π. Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

5) του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Φ. Ε. Κ. 114/Α’/2006) 

6) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ. Ε. Κ. 87/Α’/2010) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 278,

7) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

8) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

10) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

11) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

13) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

14) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

15) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,

16) του Π. Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 





και στοιχεία”, 

17) του Π. Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

18) της με αριθμ. 57654/22.05.2017 Υπουργική Απόφασης (Φ. Ε. Κ. 1781/Β’/23.05.2017) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ..ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

19) της με αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

20) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου 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

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ποιότητα των ειδών

Οι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα είναι επώνυμοι και θα πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Προδιαγραφές – Προέλευση 

Το υπό προμήθεια είδος θα έχει σήμανση CE καθώς και τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τις

κείμενες διατάξεις και τη μελέτη. Επίσης θα διαθέτουν τις κατά νόμο για το είδος τους εγκρίσεις 

κυκλοφορίας, για όσα απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Παράδοση πλαστικών κάδων απορριμμάτων 

Η παράδοση, θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας και τις 

απαιτήσεις που θέτει η μελέτη. Η παράδοση θα έχει ολοκληρωθεί στους χρόνους που ορίζει η 

μελέτη. Θα γίνει δε με ευθύνη του Προμηθευτή σε χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο 

Πετρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 6Ο





Εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός (ΧΕΠ) θα εκδοθεί άμεσα, σύμφωνα με τις παραδόσεις  και θα 

εξοφληθεί από την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης, εκδίδονται τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμών 

(ΧΕΠ) σύμφωνα με τις παραδόσεις, τα οποία θα εξοφλούνται από την οικονομική Υπηρεσία του 

Δήμου Πετρούπολης.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής ποιότητας,  για την παρούσα προμήθεια ορίζεται με την προσφορά και 

σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 (είκοσι τεσσάρων) ημερολογιακών 

μηνών.

Ο καθορισμός του παραπάνω χρόνου θα γίνει δια υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/95 από 

τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8O

Προσφερόμενη τιμή στα είδη

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση στο υποδεικνυόμενο 

σημείο στο Δήμο καθώς και η κάθε ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργικότητα του 

προμηθευμένου είδους .

ΑΡΘΡΟ 9O

Επίλυση διαφορων

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις.

                                     ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 31/07/2020
                   
                                                         
                                                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         H συντάξασα                                                   Ο αν. προϊστάμενος Δ/νσης

 

           Β. ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ                                                                          Β. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ    
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