
 

 

                             ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             

 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                               Σίνδος, 17/11/2017  

 Διεύθυνση Οικονομικών                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1318           

Υπηρεσιών                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 34510 

Τμήμα Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου και Προμηθειών 

 Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 

                      57400 Σίνδος. 

Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης 

Τηλ.: 2313-300-548 

Fax:  2310-586-849 

E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας  

κάδων απορριμμάτων Δήμου Δέλτα (2017)» προϋπολογισμού 

23.696,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση και 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016. 

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Την υπ’ αριθ. 279/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα.  

7) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

8) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας. 

9) Την υπ’ αριθμ. 259/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 

πραγματοποίησης της δαπάνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «προμήθειας  κάδων απορριμμάτων Δήμου 

Δέλτα (2017)» προϋπολογισμού 23.696,40 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 

24%, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
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Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της «προμήθειας  κάδων απορριμμάτων 

Δήμου Δέλτα (2017)», σύμφωνα με το  Παράρτημα.  

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 
 574 00 ΣΙΝΔΟΣ 
Πληροφορίες: Πολίζος Κωνσταντίνος 
Τηλέφωνο: 2310 795074 
Fax: 2310 796117 
Email: k.polizos@dimosdelta.gr 
 

                                              ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα έκθεση αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»,  

Αναλυτικά  αφορά  στην προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, 1100 λίτρων 

για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα. 

Η συνολική πίστωση ανέρχεται σε  150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα 

διατεθεί από τον Κ.Α. 20.7135.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 ανταποδοτικά τέλη. 

Για λόγους δημόσιας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης, λόγο φθοράς και ανεπάρκεια των προ υπαρχόντων κάδων απορριμμάτων και σύμφωνα 

με την παρ. 10. του άρθρου 6 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 

5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), «Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος 

Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, 

είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. 

Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % 

της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η 

προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.», προτείνουμε την 

διενέργεια προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας του τμήματος αποκομιδής 

απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Δέλτα, με την διαδικασία του δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ποσό των 126.294,00 ευρώ με ΦΠΑ και με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για το ποσό των 23.696,40 ευρώ με ΦΠΑ. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡAΦΗ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  ΚΑΔΟΥ  1100  lt 
  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει: 

α.  Να  είναι  πρόσφατης,  όχι  πέραν  του  ενός  έτους  κατασκευής,  πλαστικοί  τροχήλατοι,  

ονομαστικής χωρητικότητας  τουλάχιστον  1100  λίτρων,  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και  υγιεινή  

απόθεση  οικιακών,  εμπορικών  και βιομηχανικών απορριμμάτων. 

β. Να είναι εύχρηστοι, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και 

τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-2/5/6 και μετά το 

τέλος της ζωής τους να μπορούν να ανακυκλωθούν. 

γ. Να είναι μεγάλης αντοχής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή από κακή 
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χρήση. 

δ. Να φέρουν τέσσερεις τροχούς, σε δύο άξονες, καθώς και συστήματα ανάρτησης για την ανύψωση και 

ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 

απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα και τύπου κτένας. 

 
2. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Όλα  τα  πλαστικά  τμήματα  πρέπει  να  αποτελούν  αυτοτελή  μονομπλόκ  τμήματα  (κυρίως σώμα, βάσεις 

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 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. Τα 

τοιχώματα να είναι λεία, χωρίς γρέζια και αιχμές. 

 
3. ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα πάνω συνεχώς 

αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητά τους έναντι τυχόν 

ανατροπής τους καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή 

τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης. 

β. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, να είναι στερεωμένοι 

δύο κυλινδροειδείς  πείροι,  μήκους τουλάχιστον  50  mm ο  καθένας,  διαμέτρου  τουλάχιστον  40  

mm και  η  επιφάνεια στήριξης του πείρου ανύψωσης να έχει μήκος τουλάχιστον 45 cm, για 

σταθερότητα και αντοχή του κάδου, που θα χρησιμεύουν για την ασφαλή ανάρτηση και ανύψωση 

του κάδου. 

γ. Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από 
υπερφορτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των κάδων να έχει κατάλληλες 

πολλαπλές και συνεχόμενες   βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις οι οποίες στην πρόσοψη να 

δημιουργούν μια ενιαία και λεία επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 350 Χ 150 χιλιοστών 

κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του Δήμου. 

δ. Να περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι θα 

συνδέεται σταθερά στο σώμα. 
ε. Το ωφέλιμο φορτίο του κάθε κάδου να είναι τουλάχιστον 440 κιλά και το ελάχιστο απόβαρο 
να είναι τουλάχιστον 50 κιλά (συμπεριλαμβανομένου του ποδομοχλού). 
 

4. ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ) 
α. Το καπάκι να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο, με μέσο πάχος τουλάχιστον 5 mm. 
Να φέρει κατάλληλες νευρώσεις και να ανοίγει και να κλείνει εύκολα με τη βοήθεια δύο χειρολαβών. 

β. Να είναι κατασκευασμένο υποχρεωτικά από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, ελαφρύ και να έχει ειδικά 

ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 

γ. Να καλύπτει το άνοιγμα του κάδου εφαρμόζοντας πλήρως στο χείλος του ανοίγματος  και να 

συνδέεται με αυτό με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες διαμορφώνοντας δύο 

χειρολαβές που εδράζονται στην επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων εργονομικά τοποθετημένες. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του 

καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος θα 

επιστρέφει στην αρχική του θέση (κλειστό). 

ε. Το χρώμα του καπακιού θα είναι πράσινο ενώ για ομοιογένεια  και ανθεκτικότητα ο 

χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη προτού αυτή επεξεργαστεί. 

 

5. ΤΡΟΧΟΙ 
Οι τροχοί των κάδων να είναι βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής, σε 

πλαστική ζάντα, με δυνατότητα περιστροφής στον κατακόρυφο άξονα κατά 360
ο  

, με 
γαλβανισμένους άξονες στιβαρής κατασκευής από χάλυβα, διαμέτρου τουλάχιστον 200 χιλιοστών. Η 
ακινητοποίησή τους να γίνεται με ποδόφρενο (έναν σε κάθε εμπρόσθιο τροχό). Η στήριξη πρέπει 
να γίνεται σε μεταλλικό δίχαλο σε συνεργασία με ένσφαιρο ρουλεμάν. Το σημείο του πυθμένα 
του κάδου, στο οποίο θα στηρίζεται το σύστημα θα φέρει υποχρεωτικά ενισχυμένες και 
διαμορφωμένες βάσεις στήριξης με νευρώσεις, ώστε να δέχεται τα δυναμικά φορτία κατά τη χρήση 
του κάδου. 
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6. 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 να κλείνει με πώμα που θα φέρει πρόσθετο ελαστικό 
δακτύλιο, ώστε να ασφαλίζει με απλή στρέψη και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, 
αποτρέποντας διαφυγή υγρών απορριμμάτων στο περιβάλλον. 

 
7. ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ 
Οι κάδοι να φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής μεταλλικό ποδομοχλό, για το άνοιγμα του 
καπακιού με το πόδι, χωρίς την παρεμβολή χεριών. Οι βάσεις στήριξης του ποδομοχλού να 
εφαρμόζονται απαραίτητα στις βάσεις των τροχών για να αποφεύγονται διανοίξεις οπών εκ νέου στον 
κάδο και για να έχουν μεγάλη επιφάνεια στήριξης. 

 

8. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
α.  Οι  κάδοι  θα  φέρουν  δύο  αυτοκόλλητες  αντανακλαστικές  λωρίδες  σύμφωνα  με  Κ.Ο.Κ  στις  
δύο μπροστινές γωνίες έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή τροχαίων 
ατυχημάτων. 

β. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι συμβατοί με τους υδραυλικούς μηχανισμούς ανύψωσης και 

εκκένωσης τύπου κτένας που χρησιμοποιούν τα απορριμματοφόρα και τα οχήματα πλύσης κάδων. 
γ.  Οι  εταιρίες  προμηθευτή  και  κατασκευαστή  (σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  είναι  ο  
ίδιος κατασκευαστή) θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς 
σειράς ISO 9001/2000, ISO 14001, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου της Ε.Ε. ως προς τις 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ840 2/5/6 (GS ή ισότιμο) καθώς και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14 
ΕΝ 3744 και σήμα ασφαλείας CE. 
δ. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη επιγραφή και ευανάγνωστα τα παρακάτω 

στοιχεία: 

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησία «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΚΑΘΑΡΗ» (με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση). 

- Έτος κατασκευής. 
- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

 
 

 

 
 

Α/Α 

 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 
 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 

 
Πλαστικός κάδος 

απορριμμάτων 1100 λίτρων 

 
τεμ 

 
91 

 
44613700-7 

 

 
210,00 

 

 
19.110,00 

   ΣΥΝΟΛΟ   19.110,00 

   ΦΠΑ 24%   4.586,40 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.696,40 

 
                                         Νέα Μαγνησία, 04/09/2017 
 

 

          

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                 Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

           

                

         Πολίζος Κων/νος                                                       Σιωμάδης Σωτήρης 

            ΔΕ Οδηγών                                                                     ΠΕ Βιολόγων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

  

Άρθρο 1 Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων  για 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δέλτα   για το έτος 2017, όπως 

αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, η 

προμήθεια αφορά 91 πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1100λιτρών με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζοντας την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του νόμου 

4412/2016. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 23.696,40€ θα 

βαρύνει τον κωδικό Κ.Α, 20.7135.001 εξόδων από ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.   

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. το Δημόσιο, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις  

1. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006, «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων») σχετικά με τις Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες, όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

3. 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)» όπως 

τροποιήθηκε και ισχύει.  

4. Του άρθρου 46 του Ν. 4447/2016.  

5. Του Π.Δ. 80/2016.  
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 Άρθρο 3 Διάρκεια της σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της.  

 

Άρθρο 4 Στοιχεία της σύμβασης  

 Τα έγγραφα της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι:  

1. Η διακήρυξη   

2. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

3. Η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές  

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  

5. Η προσφορά του αναδόχου  

 

Άρθρο 5 Δικαιολογητικά προσφοράς  

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην συγκεκριμένη προμήθεια θα πρέπει 

επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με την προσφορά τους   

1)       Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 

δηλώνεται ότι: 

1. Ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 & 4 του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016. 

2. Έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχονται αυτά πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

3. Η συμμετοχή τους δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

2)  Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

Αναλυτικά, υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

- οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες (φυσικά πρόσωπα). 

- Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.), Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.): διαχειριστές. 

- Α.Ε.: Διευθύνων Σύμβουλος, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιος 

άλλος εταίρος ορίζεται από το καταστατικό ότι δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή 

του. 

3)   Φορολογική Ενημερότητα 

4)   Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Αναλυτικά, τα πιστοποιητικά για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 

επικουρικής θα υποβάλλονται ως εξής: 

- Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που απασχολούν. 

- Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.): Για όλους τους εταίρους και το προσωπικό που 

απασχολούν. 
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- Οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.): Για τους ομόρρυθμους εταίρους και το προσωπικό 

που απασχολούν. 

- Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.): Για το προσωπικό που απασχολούν. 

- Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.): Για το προσωπικό που απασχολούν. 

5) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι 

νομικό πρόσωπο) από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του 

οικονομικού φορέα και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι οποίοι τον δεσμεύουν με την 

υπογραφή τους. 

6)      Τεχνική Προσφορά  

7)      Οικονομική Προσφορά   

 

Άρθρο 6 Προσφορά  

Οικονομική προσφορά:  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και πρέπει να έχει 

διάρκεια ισχύος τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνσης, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.       

Η προσφερόμενη τιμή, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής 

προϋπολογισμένης τιμής κάθε είδους ξεχωριστά και για το σύνολο της προμήθειας.  

Τεχνική προσφορά:  

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην συγκεκριμένη προμήθεια θα πρέπει 

επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με την προσφορά τους τα παρακάτω 

πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι 

συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας:   

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή.  

2. Πιστοποιητικό δοκιμών κάδων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 840 συνοδευόμενη από 

βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων 

και δήλωση των ιδιοτήτων των υλικών (όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα 

και αντοχή σε διάβρωση)  

3. Πιστοποιητικό ποιότητας 9001:2008 του προμηθευτή και του κατασκευαστή.  

4. Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2004 του προμηθευτή και του 

κατασκευαστή.  

5. Πιστοποιητικό Υγιεινής και Ασφάλειας (OSHAS 18001)  

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευση του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και 

με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων 

ειδών.  
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Επίσης, οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προμήθεια θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς:   

- Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας που 

θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια για τους πλαστικούς κάδους 1.100lt   και 

τον χρόνο παράδοσης που δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

- Απόδειξη προσκόμισης δείγματος εντελώς όμοιων κάδων στο αμαξοστάσιο 

του Δήμου μέχρι 3 ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 7 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής   

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, ο ανάδοχος της προμήθειας θα 

κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

 

Άρθρο 8 Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών  

Η παράδοση των κάδων θα γίνει εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα στη Ν. Μαγνησία.   

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 και 207 του Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 9 Παραλαβή   

Η παραλαβή των κάδων απορριμμάτων θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των κάδων 

απορριμμάτων διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με 

μακροσκοπική εξέταση. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή Παραλαβής 

μπορεί α) να παραλάβει τους κάδους απορριμμάτων β) να παραλάβει τους κάδους 

απορριμμάτων με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης γ) να απορρίψει τους κάδους απορριμμάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις των άρθρων 208 σχετικά με την παραλαβή των κάδων απορριμμάτων και 

212 σχετικά με την απόρριψη συμβατικών κάδων απορριμμάτων - αντικατάσταση του 

Ν. 4412/2016.   

 

Άρθρο 10 Δικαιολογητικά πληρωμής  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου κατ’ελάχιστον 

είναι τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής   

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.  

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.  

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
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Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιαδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό.  

 

Άρθρο 11 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Ολοκληρωθεί η προμήθεια και η παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων.  

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη 

σύμβαση.  

 

Άρθρο 12  Κύρωση οικονομικού φορέα έκπτωτου  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών: α) στην 

περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, β) εφόσον δε 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα είδη όπως περιγράφονται στο παρόν τεύχος 

στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 

ή τη σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν 

φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση και β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3. Στον οικονομικό φορέα που 

κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση β) είσπραξη εντόκως της 

προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από το 

ποσό που δικαιούται να λάβει είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 

τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

έκπτωτου με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 

από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός 

αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών των φορέων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 306.  

 

Άρθρο 13 Ανωτέρα βία  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
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εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

                                           Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑ 04.09.2017 

                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                        Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΥΚΛΩΣΗΣ 

 

           ΠΟΛΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                      ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  

                     ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ                                                                                          ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ  
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