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 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αρ. Μελ. ΤΥ/79/2021 

 

ΠΡΑΞΗ:  « ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΡΩΠΙΑΣ» 

 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3 

ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Προμήθεια υλικού 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 181.012,88 χωρίς ΦΠΑ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 224.455,97 με ΦΠΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 
 

ΚΑΕ 

Αριθμός 2021 (€) 2022 (€) Τίτλος 

64.7341.003 25.000,00 156.012,88 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

    

 

CPV 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ (€) Τίτλος 

34928480-6 43.388,00 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 

19640000-4 17.624,88 Σάκοι και  τσάντες αποβλήτων  και  απορριμμάτων 

34144512-0 120.000,00 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    224.455,97 € 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: 5002736 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2021ΣΕ27510088 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ 6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / T.K. Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο 210 6622379 εσωτ. 156 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3 

Είδος δημόσιας σύμβασης Προμήθεια Υλικού 

Αριθμός ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων (εάν υπάρχουν) : Τρία (03)  

Ο Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο, τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους ΜΕΤΑ την θεώρηση 

Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), 
«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»].........», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 114/2006), όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ A΄ 87/2010), του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-κητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 112/2010), του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». (ΦΕΚ A΄ 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ A΄ 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Υφιστάμενη κατάσταση  
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Η υλοποίηση της πράξης υπό τον τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ», οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση 
των αποβλήτων του Δήμου Κρωπίας βάσει των αρχών και των στόχων που τίθενται στην κείμενη ευρωπαϊκή 
και ελληνική νομοθεσία, τον ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής. Η πράξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσεων για την προώθηση της χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλωσίμων 
αστικών αποβλήτων και βιοαποβλήτων τροφών/τροφίμων στο Δήμο Κρωπίας Αττικής.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» απαιτείται η  προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του υποέργου 
3  αυτής υπό τον  τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων». 

 

To υποέργο 3 περιλαμβάνει συνοπτικά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη 
δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε οριοθετημένη περιοχή, εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Κρωπίας, για την εξυπηρέτηση του 30% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.  

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει: 

✓ Κάδους κουζίνας & βιοδιασπώμενους σάκους 

✓ Εξωτερικού κάδους 

✓ Α/Φ όχημα συλλογής 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί κατηγοριοποιείται κατά CPV ως ακολούθως: 

 

Είδος Προμήθειας Κωδικός CPV2008 Ποσότητα Ποσό χωρίς ΦΠΑ 

Δοχεία  και  κάδοι απορριμμάτων 34928480-6 2.710 43.388,00 € 

Σάκοι και  τσάντες αποβλήτων  και  απορριμμάτων 19640000-4 125.892 17.624,88 € 

Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμ-
μάτων 

34144512-0 1 120.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ 128.603 181.012,88 € 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Με την υπ΄ Α. Π. : ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8976/06-09-2021 απόφαση (ΑΔΑ : 6ΟΡΤ46ΜΤΛΡ-ΛΧ6) του υπουργείου 
Ανάπτυξης &  Επενδύσεων εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002736 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα 
Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ). 

  

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Η σύμβαση διαιρείται σε 3 τμήματα, διότι τα επιμέρους προϊόντα ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία, ως 
ακολούθως: 
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ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, εκτιμώμενης αξίας 43.388,00 € πλέον ΦΠΑ 
24% 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια σάκων και  τσαντών αποβλήτων  και  απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας 
17.624,88 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 

Η σύναψη της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ-ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, επί των ενδεικτικών τιμών για τα είδη των τμημάτων του 
Προϋπολογισμού ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2 και 3. 

 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 224.455,97 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός καθαρή αξία: 181.012,88 € ΦΠΑ : 43.443,09 €). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων» 

 

Αντικείμενο του  τμήματος 1 είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου 
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε οριοθετημένη περιοχή, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Κρωπίας, για την εξυπηρέτηση του 30% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.  

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει: 

✓ Κάδους κουζίνας 

✓ Εξωτερικού κάδους 

 

Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει : 

 

Είδος Ποσότητα 

Εξωτερικοί κάδοι συλλογής   

- Εξωτερικοί κάδοι 240 lt 488 

- Εξωτερικοί κάδοι 360 lt 124 

Κάδοι κουζίνας   

 - Πλαστικοί καφέ κάδοι κουζίνας, 10L 2.098 

 

 

(α) Ισχύουσες διατάξεις 

Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 
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✓ Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 54 "Τεχνικές 
Προδιαγραφές" και το Άρθρο 55 "Σήματα", 

✓ Του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) και 
ειδικότερα το Άρθρο 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

✓ Του Ν.4447/2016(ΦΕΚ241Α), άρθρο 21: "Ορισμοί ,όροι και προϋποθέσεις  για την εγκατάσταση 
πράσινων σημείων". 

 

(β) Γενικές απαιτήσεις 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει, για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ κάθε 
ζητούμενου προϊόντος τα εξής :  

1) Την δήλωση τύπος 1 για το εργοστάσιο παραγωγής του Παραρτήματος IV της παρούσας. 

2) Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

3) Τεχνικό φυλλάδιο-Τεχνική Περιγραφή του κατασκευαστικού οίκου, για όλα τα προσφερόμενα είδη. 

4) Πιστοποιητικό  με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

 

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα 
υποβληθούν ξενόγλωσσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. 
Εξαίρεση αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία μπορούν να κατατεθούν σε απλά φωτοαντίγραφα στην 
αγγλική γλώσσα.  

 

 

(γ) Τεχνική περιγραφή 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 LT 

 

Περιγραφή Απαίτηση 

Τεκμηρίωση με 
παραπομπή στην 
προσφορά 

Κάδος, χωρητικότητας 10 lt που θα αποτελείται από το κυρίως σώμα 
και το καπάκι. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί 
με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από 
απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.  

ΝΑΙ  

To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα και να 
έχει μία χειρολαβή τοποθετημένη εργονομικά ώστε να διευκολύνεται 
η μεταφορά του κάδου και το άνοιγμα του καπακιού. Όταν το καπάκι 
είναι κλειστό πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα, και να 
είναι αποσπώμενο για ευκολία στον καθαρισμό. 

ΝΑΙ  

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο να αντέχει σε 
οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. 
Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς 

ΝΑΙ  
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λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή 
χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται σακούλες.  

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει 
την άνετη και εύκολη μεταφορά.  

ΝΑΙ  

Επάνω στους κάδους να υπάρχουν στοιχεία του Δήμου και κατάλληλο 
λογότυπο με ευμεγέθη γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα. Το σχέδιο θα 
δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

ΝΑΙ  

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ ΝΑΙ  

 

 

 

 

 

ΚΑΔΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 LT - 360 LT 

 

Περιγραφή Απαίτηση 

Τεκμηρίωση με 
παραπομπή στην 
προσφορά 

Οι κάδοι χωρητικότητας 240lt και 360lt θα αποτελούνται από το 
κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ θα πρέπει να φέρουν δύο τροχούς 
σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm.  

ΝΑΙ  

Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να 
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις 
και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα 
Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-1/5/6. 

ΝΑΙ  

Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από 
κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά απόβλητα τροφών. 

ΝΑΙ  

Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, 
απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες και ανθεκτικοί, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 

ΝΑΙ  

Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει 
επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 

ΝΑΙ  

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση 
πλαστικού υπό πίεση INJECTION, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, που 
να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του 
κάδου. 

ΝΑΙ  

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής 
αντοχής  γαλβανισμένο χάλυβα. Πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει 
μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων 

ΝΑΙ  

Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, 
άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.  

ΝΑΙ  
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Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο 
ειδικούς συνδέσμους και να έχει τουλάχιστον δύο χειρολαβές 
τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για 
την τοποθέτηση των αποβλήτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό 
τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό  να εφαρμόζει 
ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και 
η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο 

ΝΑΙ  

Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς 
λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή 
χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται σακούλες. 

ΝΑΙ  

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει 
την άνετη και εύκολη μεταφορά.  

ΝΑΙ  

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς 
που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών 
προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 

ΝΑΙ  

Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με 
ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και 
ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης 
τύπου "χτένας". 

 

ΝΑΙ  

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. 

ΝΑΙ  

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ. ΝΑΙ  

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε έξι (06) μήνες, αρχομένης της μέτρησης 
από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Τα  υλικά θα παραδοθούν σε χώρο που  θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία εντός του Δήμου Κρωπίας. 

 

Παρατάσεις 

Η  σύμβαση μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
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ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια σάκων και  τσαντών αποβλήτων  και  απορριμμάτων» 

 

Αντικείμενο του  τμήματος 2 είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου 
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε οριοθετημένη περιοχή, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Κρωπίας, για την εξυπηρέτηση του 30% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.  

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει βιοδιασπώμενους σάκους 10L. 

 

Ειδικότερα η προμήθεια περιλαμβάνει : 

 

 

Είδος Ποσότητα 

Βιοδιασπώμενοι σάκοι, 10 L 125.892 

 

(α) Ισχύουσες διατάξεις 

Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 

✓ Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 54 "Τεχνικές 
Προδιαγραφές" και το Άρθρο 55 "Σήματα", 

✓ Του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) και 
ειδικότερα το Άρθρο 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

✓ Του Ν.4447/2016(ΦΕΚ241Α), άρθρο 21: "Ορισμοί ,όροι και προϋποθέσεις  για την εγκατάσταση 
πράσινων σημείων". 

 

(β) Γενικές απαιτήσεις 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει, για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ κάθε 
ζητούμενου προϊόντος τα εξής :  

5) Την δήλωση τύπος 1 για το εργοστάσιο παραγωγής του Παραρτήματος IV της παρούσας. 

6) Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους. 

7) Τεχνικό φυλλάδιο-Τεχνική Περιγραφή του κατασκευαστικού οίκου, για όλα τα προσφερόμενα είδη. 

8) Πιστοποιητικό  με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

 

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα 
υποβληθούν ξενόγλωσσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. 
Εξαίρεση αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία μπορούν να κατατεθούν σε απλά φωτοαντίγραφα στην 
αγγλική γλώσσα.  

 

 

(γ) Τεχνική περιγραφή 
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Περιγραφή Απαίτηση 

Τεκμηρίωση με 
παραπομπή στην 
προσφορά 

Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να έχουν τέλεια προσαρμογή στους 
κάδους απορριμμάτων για τους οποίους προορίζονται. 

ΝΑΙ  

Υλικό παρθένο, βιοαποκοδομήσιμο και κομποστοποιήσιμο σε 
συνθήκες βιομηχανικής κομποστοποίησης, χωρίς πρόσθετα 
παραδοσιακών πλαστικών υλικών προερχόμενα από ορυκτούς 
πόρους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 
"Συσκευασίες - Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω 
λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης". 

ΝΑΙ  

Η πυκνότητα της πρώτης ύλης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
1,30gr/cm3 

ΝΑΙ  

Τα συστατικά της βιοαποκοδομήσιμης και κομποστοποιήσιμης πρώτης 
ύλης, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, θα πρέπει να έχουν 
παραχθεί από φυτικούς πόρους μη γενετικά μεταλλαγμένους. 
Απαραίτητη η προσκόμιση (επί ποινή αποκλεισμού) της δήλωσης του 
παραγωγού της πρώτης ύλης ότι τα συστατικά είναι NON GMO. 

ΝΑΙ  

Απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού OK COMPOST και για 
την πρώτη ύλη και για το τελικό προϊόν από πιστοποιημένους φορείς 

ΝΑΙ  

Κατασκευή με συγκόλληση στον πυθμένα. ΝΑΙ  

Κατάλληλη αντοχή για υπολείμματα τροφών. 

 
ΝΑΙ  

Οι σάκοι θα είναι χρώματος λευκού ΝΑΙ  

Απαραίτητη η αναγραφή σε κάθε σακούλα του σήματος OK COMPOST 
βάσει του κωδικού πιστοποίησης που διαθέτει. 

ΝΑΙ  

Οι σάκοι θα φέρουν τα στοιχεία του δήμου και μήνυμα σύμφωνα με 
την υπόδειξη της υπηρεσίας. 

ΝΑΙ  

Για τον κάδο 10lt η διάσταση είναι τουλάχιστον 40cm x 40cm  ΝΑΙ  

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε έξι (06) μήνες, αρχομένης της μέτρησης 
από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Τα  υλικά θα παραδοθούν σε χώρο που  θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία εντός του Δήμου Κρωπίας. 

 

Παρατάσεις 
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Η  σύμβαση μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής» 

 

Αντικείμενο του  τμήματος 3 είναι η προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας με 
ενσωματωμένο σύστημα για την πλύση των κάδων συλλογής χωρητικότητας 12m3 για την ανάπτυξη δικτύου 
χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε οριοθετημένη περιοχή, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Κρωπίας, για την εξυπηρέτηση του 30% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου.  

 

(α) Ισχύουσες διατάξεις 

Για την συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις: 

✓ Του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) και ειδικότερα το Άρθρο 54 "Τεχνικές 
Προδιαγραφές" και το Άρθρο 55 "Σήματα", 

✓ Του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) και 
ειδικότερα το Άρθρο 209 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

✓ Του Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α΄ 50/2007), "Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)", όπως ισχύει 

✓ Της ΚΥΑ 4179/346/2000 (ΦΕΚ Β΄ 182/2000), "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/69/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 "για την τροποποίηση 
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οχημάτων με 
κινητήρα"", 

✓ Των σχετικών σε ισχύ ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις οδηγιών ΕΕ για μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις 
εκπομπές καυσαερίων μηχανών εσωτερικής καύσης, για τιμές αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων, 
για τα συστήματα πέδησης, τα συστήματα διεύθυνσης, την ασφάλεια των χειριστών, κλπ. 

✓ Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της 
υπηρεσίας του τίτλου 

 

(β) Γενικές απαιτήσεις 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει, για τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ κάθε 
ζητούμενου προϊόντος τα εξής :  

1) Την δήλωση τύπος 1 για το εργοστάσιο παραγωγής του Παραρτήματος IV της παρούσας. 

2) Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο, τουλάχιστον δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία παράδοσης τους. 

3) Τεχνικό φυλλάδιο-Τεχνική Περιγραφή του κατασκευαστικού οίκου, για όλα τα προσφερόμενα είδη. 

4) Πιστοποιητικό  με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

 

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα 
υποβληθούν ξενόγλωσσα σε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. 
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Εξαίρεση αποτελούν τα τεχνικά φυλλάδια τα οποία μπορούν να κατατεθούν σε απλά φωτοαντίγραφα στην 
αγγλική γλώσσα.  

 

(γ) Τεχνική περιγραφή 

 

Το Α/Φ όχημα συλλογής θα είναι τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ., εξοπλισμένο με σύστημα πλύσης 

κάδων απορριμμάτων. 

Το απορριμματοφόρο αυτοκίνητο θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και πρέπει να έχει σύστημα 

συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων, και να 

πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια 

κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.    

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς,  προβλεπόμενους 

καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, 

δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων και στο 

πίσω μέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Περιγραφή Απαίτηση 

Τεκμηρίωση με 
παραπομπή στην 
προσφορά 

Το πλαίσιο (φορέας) του οχήματος πρέπει να πρόσφατης κατασκευής, 
τελευταίου και εξελιγμένου τύπου.  

ΝΑΙ  

Πρώτη κυκλοφορία μονδέλου ή έτος κατασκευής ≥ 2020  

Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του 

εργοστασίου. 
ΝΑΙ  

Μικτό φορτίο του πλαισίου ≥ 19 tn  

Άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός ΝΑΙ  

Πλευρικές μπάρες προστασίας σταθερές ή αφαιρούμενες ΝΑΙ 

Αντοχή πλαισίου σε ρήγμα ή στρέβλωση για φορτία μεγαλύτερα του 
μέγιστου επιτρεπόμενου κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει 
το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης 
κατασκευής.          

≥ 20%  

Δεξαμενή καυσίμων με τάπα που να κλειδώνει χωρητικότητας ≥ 300 lt ΝΑΙ  
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Τύπος καυσίμου DIESEL  

Ονομαστική ισχύς ανά τόνο μικτού φορτίου  κατά DIN 70020 ή σύμ-
φωνα με την οδηγία της Ε.Ο.Κ. 80/1269 ή όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την οδηγία 97/21 της Ε.Ο.Κ. 

≥ 17HP  

Kυβισμός   ≥ 8.000 cc  

Εκπομπές καυσαερίων σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. EURO VΙ  

Εξαγωγή των καυσαερίων πρέπει να γίνεται κατακόρυφα, πίσω από 
την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμπο-
δίζει την είσοδο νερού της βροχής. 

ΝΑΙ  

Μετάδοση κίνησης   

Μηχανικό κιβώτιο τουλάχιστον έξι (6) συγχρονισμένων ταχυτήτων 
εμπροσθοπορείας και μια οπισθοπορείας 

ή αυτόματο 

 

Αριθμός αξόνων ΔΥΟ (2) 

 

 

Σύστημα πέδησης σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 
της Ε.Ο.Κ. 

Διπλού κυκλώματος με 
αέρα δύο ανεξαρτήτων 
κυκλωμάτων 

 

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λπ.. εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής 

αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια 

καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει 

συστήματα ABS, ESP και EBD. 

 

ΝΑΙ  

Επιβραδυντής καυσαερίων (μηχανόφρενο κλαπέτο) και βαλβίδα 
αποσυμπίεσης 

ΝΑΙ  

Σύστημα διεύθυνσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η 
Κοινοτική Οδηγία 92/62 CΕ. 

Υδραυλική 
υποβοήθηση 

 

Σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με δυνατότητα εύκολης επισκευής και 
συντήρησης 

ΝΑΙ  

Χωνί διαφορικού πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας και κατασκευής ΝΑΙ  

Προσκόμιση διαγραμμάτων ροπών του κινητήρα. ΝΑΙ  

Το βολάν οδηγήσεως βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να 
έχει απαραίτητα σύστημα οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση) 

ΝΑΙ  

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, είναι τελείως προωθημένης οδήγησης, 

ανακλινόμενου τύπου, φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και 

κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και 

φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου 

ΝΑΙ  
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τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 

δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 

δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 

δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου 

αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση 

μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. 

 

Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, ενώ οι αναρτήσεις και 

στους δύο άξονες θα είναι επί ποινή αποκλεισμού μηχανικές 

 

ΝΑΙ  

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως αποτελείται : 

Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα 

ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων 

τουλάχιστον των 8 εμπροσθοπορείας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, 

τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό. Να φέρει δε 

κλείδωμα διαφορικού. 

 

ΝΑΙ  

Φέρει σύστημα ευστάθειας (ESP) και σύστημα υποβοήθησης σε 

ανηφόρα (Hill Launch Assist 
ΝΑΙ  

Φέρει συμπλέκτη που είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, 

ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του 

αυτοκινήτου. Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου 

κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως 

απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να 

εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων, κατάλληλα σε 

συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε 

κλίση δρόμου 15% και για μέγιστη  ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα 

τουλάχιστον. 

 

ΝΑΙ  

Στο όχημα απαραιτήτως θα είναι εγκατεστημένο σύστημα θερμάνσεως 

και κλιματισμού (air conditioner) κατάλληλης ισχύος. 

 

ΝΑΙ  
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Έγκριση Τύπου κατά την παράδοση, για ολοκληρωμένο όχημα βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί 

από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

& ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος 

σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Υπεύθυνη Δήλωση 
τύπος 1 

 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Περιγραφή Απαίτηση 

Τεκμηρίωση με 
παραπομπή στην 
προσφορά 

Υλικό κατασκευής Αντιτριβικός Χάλυβας ΝΑΙ  

Τα πλευρικά τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα 

HARDOX πάχους 3 mm περίπου ενώ το δάπεδο είναι κατασκευασμένο 

από χαλυβδοέλασμα HARDOX πάχους 5 mm περίπου. 

ΝΑΙ  

Επί ποινή αποκλεισμού προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο αριθμός των 

συγκολλήσεων και των πιθανών οξειδώσεων, τα πλευρικά τοιχώματα 

αποτελούνται από κυρτό χαλυβδοέλασμα ώστε να μεγιστοποιούνται οι 

μηχανικές αντοχές τους, αποκλειομένων κατασκευών που εμπεριέχουν 

νευρώσεις και κοιλοδοκούς ακόμα και στις ακμές του σώματος. Με τον 

τρόπο αυτό παράλληλα θα είναι εφικτή η επικόλληση επιγραφών και 

μηνυμάτων επιλογής του Δήμου επί των πλευρικών επιφανειών του 

απορριμματοφόρου. 

 

ΝΑΙ  

Οι πλάκες προώθησης και συμπίεσης των απορριμμάτων είναι 

κατασκευασμένες από χαλυβδοέλασμα πάχους 5 mm περίπου με 

ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων.  

 

ΝΑΙ  

Η υπερκατασκευή εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης προσφέρει 

απόσβεση κραδασμών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή 

τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής. 

 

ΝΑΙ  
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Η χωρητικότητα του κυρίως σώματος, δηλαδή του όγκου που 

καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα απορρίμματα, εντός του κυρίως 

σώματος, θα πρέπει να είναι 10-12 κ.μ  και η χωρητικότητα της λεκάνης 

εναπόθεσης απορριμμάτων, δηλαδή του όγκου σε νερό που θεωρητικά 

μπορεί να δεχθεί η λεκάνη, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1.4 κ.μ. 

 

ΝΑΙ  

Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, κινείται η μεταλλική πλάκα 

εκφόρτωσης των απορριμμάτων, με ένα ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο, 

τουλάχιστον. 

 

ΝΑΙ  

Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως 

σώματος βρίσκεται η οπίσθια πόρτα που με υδραυλική ανύψωσή της, 

με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, να επιτρέπεται η εκφόρτωση των 

απορριμμάτων. Η οπίσθια πόρτα, περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά 

τμήματά της τη λεκάνη εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό 

συμπίεσής. Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, να βρίσκεται στο 

χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, να 

εκφορτώνονται τα απορρίμματα των κάδων ή όσων συλλέγονται με τα 

χέρια. Σε κατάλληλο μέρος της υπερκατασκευής να υπάρχει λεκάνη 

συλλογής των υγρών στραγγισμάτων και στόμιο με βαλβίδα εκκένωσης. 

 

ΝΑΙ  

Ο μηχανισμός συμπίεσης να φέρει υδροστατικούς κυλίνδρους και να 

χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, 

από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως 

σώματος. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή των 

απορριμμάτων με το σύστημα συμπίεσης, με ποινή αποκλεισμού οι 

υδραυλικοί κύλινδροι κίνησης του φορείου συμπίεσης να είναι 

τοποθετημένοι εξωτερικά της κιβωτάμαξας. 

 

ΝΑΙ  

Η αποδεκτή σχέση συμπίεσης αξιολογείται σε κιλά ανά κυβικό μέτρο 

χωρητικότητας του κυρίως σώματος και δεν πρέπει να  υπερβαίνει το 

μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.  

 

ΝΑΙ  

Το σύστημα συμπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μέσω 

χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα στο στόμιο φόρτωσης. Επίσης 
ΝΑΙ  
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υποχρεωτικά η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα μπορεί να 

επιλεγεί  

• αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που διακόπτεται μόνο 

με εντολή (AUTO), 

• αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται 

αυτόματα ( SINGLE ) και επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολής, 

• χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού συμπίεσης 

ελέγχεται με μεμονωμένες κινήσεις, από το χειριστή με μοχλούς 

ή κομβία. 

 

Προκειμένου να αποφεύγεται η επαφή των απορριμμάτων με το 

σύστημα συμπίεσης και να επιτυγχάνεται η μέγιστη εκμετάλλευση του 

διαθέσιμου όγκου της χοάνης φόρτωσης, επί ποινή αποκλεισμού,  η 

έναρξη του κύκλου συμπίεσης να συγχρονίζεται με την φάση καθόδου 

του κάδου και σε καμία περίπτωση με την φάση ανόδου του. Θα υπάρχει 

μηχανισμός ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα λειτουργίας σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

ΝΑΙ  

Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας, φέρει δύο (2) ανακλινόμενα - 

αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης. 

 

ΝΑΙ  

Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο 

μέρος της υπερκατασκευής, να είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από 

ένας (1) περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί ενώ στο επάνω 

εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας, ένας (1) προβολέας νυκτερινής 

εργασίας. Επίσης, στο οπίσθιο μέρος το όχημα να φέρει ανακλαστικές 

λωρίδες. 

 

ΝΑΙ  

Το όχημα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για 

χειρωνακτική όσο και για μηχανική αποκομιδή. 

 

ΝΑΙ  

Η υπερκατασκευή φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς 

λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν αναλυτικά στην τεχνική 

προσφορά και ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΠΔ 57/2010 

ΝΑΙ  



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 

 

Σελίδα 76 

                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

              ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ) σχετικά με την ασφάλεια των 

μηχανών - σήμανση CE και τα πρότυπα της σειράς ΕΝ1501. 

 

Θα φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό : 

• Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού 

συμπίεσης, με δύο κομβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο 

πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency stop της 

οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του 

θαλάμου οδήγησης. 

• Σύστημα επικοινωνίας με ηχητικό σήμα του οδηγού με τους 

εργάτες. 

• Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από 

το μηχανισμό συμπίεσης, με κομβίο επί του πίνακα ελέγχου - 

Rescue switch, η ενεργοποίηση της οποίας θα είναι εφικτή 

ακόμα και όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης διακοπής. 

• Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού 

μηχανισμού, είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα διακοπής ροής, που 

θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απώλειας της υδραυλικής 

πίεσης. 

• Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας είναι εξοπλισμένη 

με βαλβίδα ελέγχου ροής, για την ρύθμιση της ταχύτητας 

καταβίβασης, στην επιθυμητή τιμή που ορίζεται από το πρότυπο 

της σειράς ΕΝ 1501. 

• Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις φέρουν συντελεστή ασφαλείας 

i=4 έναντι της πίεσης λειτουργίας και να είναι ορατές για να 

μπορούν να ελέγχονται. 

• Εντός του θαλάμου οδήγησης, υπάρχουν χειριστήρια και 

ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισμό της οπίσθιας πόρτας και του 

μηχανισμού εκφόρτωσης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για 

την παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης του οχήματος. 

• Επιπρόσθετα, υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους 

καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το 

θάλαμο οδήγησης .  

• Η οπίσθια πόρτα σταματά σε απόσταση από τη περιοχή επαφής 

της με το κυρίως σώμα και προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για 

την ολοκλήρωση της κατάβασης, με χειρισμό κοντά από το 

σημείο επαφής του κυρίως σώματος και της οπίσθιας πόρτας . 

ΝΑΙ  
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• Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή 

θέση, ώστε να επιτρέπεται με ασφάλεια η είσοδος εντός του 

κυρίως σώματος ή αλλού σημείου, για συντήρηση ή επισκευή. 

• Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος, με 

ταχύτητα ανώτερη της οριζόμενης στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 

1501, εφ’ όσον επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, 

στέκεται άνθρωπος και παράλληλα δεν θα επιτρέπεται η 

οπισθοπορεία του.  

• Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής, θα 

είναι σύμφωνη με την ισχύουσα κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) 

και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501. 

 

Το όχημα φέρει στο οπίσθιο μέρος του, ανοικτού ή κλειστού τύπου, 

πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό. Όλοι οι προαναφερόμενοι 

τύποι είναι κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων κατά ΕΝ 

840 κάδων απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας 

από 120 έως 1100 λτρ 

 

ΝΑΙ  

Το υδραυλικό κύκλωμα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη ( ΡΤΟ ) του 

οχήματος μέσω ισχυρής ή ισχυρών υδραυλικής-ών αντλίας-ών και φέρει 

αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του 

δυναμολήπτη. Είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή 

αλόγιστων υπερφορτώσεων. Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού 

κυκλώματος είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν 

χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται χωρίς να χρειασθεί να 

ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο. 

 

ΝΑΙ  

Η υπερκατασκευή έχει εγκατεστημένο κατάλληλο εξοπλισμό 

(χειριστήρια – σύστημα παρακολούθησης με κάμερα και οθόνη) για την 

συνεχή επίβλεψη της λειτουργίας ενώ θα έχει την δυνατότητα να αυξάνει 

τις στροφές του κινητήρα, στις απαιτούμενες για την λειτουργία της, στην 

θέση «νεκρό» του κιβωτίου ταχυτήτων και να πέφτουν μετά το τέλος της 

λειτουργίας της. 

 

ΝΑΙ  

Για την αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και αποδοτικότητας  

λαμβάνεται υπόψη η αναλογία ισχύος ανά τόνο, η ακτίνα στροφής, η 
ΝΑΙ  
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αναλογία ωφέλιμου φορτίου ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας του 

κυρίως σώματος και κάθε πιθανός επιπλέον εξοπλισμός. Όσον αφορά 

την αξιολόγηση της ασφάλειας θα  ληφθεί υπόψη η τήρηση προτύπων 

της σειράς ΕΝ1501 και ο συντελεστής ασφαλείας των υδραυλικών 

σωληνώσεων. 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 

 

Περιγραφή Απαίτηση 

Τεκμηρίωση με 
παραπομπή στην 
προσφορά 

Το όχημα διαθέτει σύστημα πλύσης και απολύμανσης των κάδων μετά 

την εκκένωση τους ώστε να είναι δυνατή η κατά βούληση πλύση των 

κάδων και  η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών με το όχημα όπως 

πλύση του ίδιου του οχήματος, πλύση  πεζοδρομίων, αποκόλληση 

αφισών κλπ.  

 

ΝΑΙ  

Το σύστημα αυτό πρέπει να αποτελείται από: 

1) Δεξαμενές καθαρού και ακαθάρτου νερού, που δεν επικοινωνούν 

μεταξύ τους, και θα είναι ίσου όγκου και χωρητικότητας τουλάχιστον 400 

λίτρων έκαστη. Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα που δεν διαθέτουν 

ανεξάρτητη δεξαμενή ακαθάρτων. Οι δεξαμενές καθαρού νερού και 

ακαθάρτων για την σωστή κατανομή του βάρους πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλους χώρους με τρόπο ώστε να μην 

παρατηρείται μετατόπιση βάρους κατά την μεταφορά νερού από την μία 

στην άλλη. Οι δεξαμενές πρέπει να διαθέτουν στόμια γρήγορου 

γεμίσματος και αδειάσματος τους. 

Επίσης πρέπει να υπάρχει σύστημα μέτρησης στάθμης καθαρού νερού 

και προειδοποιητικό σήμα πολύ χαμηλής στάθμης. Οι δεξαμενές θα είναι 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 3mm. 

2) Μία αντλία υψηλής πίεσης για το σύστημα πλύσης και μία αντλία 

απαγωγής των ακαθάρτων στην δεξαμενή ακαθάρτων. Η αντλία υψηλής 

πίεσης είναι εμβολοφόρος πίεσης τουλάχιστον 150 bar  και παροχής 

τουλάχιστον 65 lit/min και να τροφοδοτεί το σύστημα πλύσης και ένα 

σωλήνα με πιστόλι υψηλής πίεσης. 

ΝΑΙ  
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Η αντλία απαγωγής των ακαθάρτων θα είναι φυγοκεντρική μεγάλης 

παροχής.   

3) Δυο περιστρεφόμενες κεφαλές πλύσης πολλαπλών εκτοξευτήρων 

μέσα στον κάδο εκκένωσης. Η κάθε κεφαλή θα ενεργοποιείται μέσω 

ρομποτικού συστήματος που την οδηγεί  αυτόματα στη θέση πλύσης του 

κάδου και την επαναφέρει μετά την πλύση σε σημείο που δεν θα υπάρχει 

κίνδυνος πρόσκρουσης της κατά την ανύψωση των κάδων. 

Υποχρεωτικά, οι κεφαλές θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο 

μέταλλο και θα πρέπει να περιστρέφονται μέσω υδραυλικού κινητήρα ή 

μέσω της πίεσης του νερού πλύσης, για εκτόξευση του νερού προς όλες 

τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού 

εξειδικευμένου κατασκευαστή αντίστοιχων ειδών αποκλειομένων των 

ιδιοκατασκευών. Η προέλευση και τα τεχνικά στοιχεία τους θα 

υποβληθούν υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά. 

4) Σύστημα φιλτραρίσματος των ακαθάρτων για συγκράτηση  στερεών 

(εσχάρα).  

5) Σύστημα απολύμανσης των κάδων με εκτόξευση ειδικού υγρού μετά 

την πλύση. 

Το υγρό αυτό θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο υψηλής πίεσης από 

κατάλληλο υλικό και η εκτόξευση του θα γίνεται σε μορφή σπρέι με 

πεπιεσμένο αέρα. 

6) Σωλήνα με εκτοξευτήρα νερού υπό πίεση με παροχή νερού από την 

αντλία υψηλής πίεσης. Ο σωλήνας θα βρίσκεται σε ειδικό αυτόματο 

εκτυλικτήρα. Θα φέρει ειδικά ακροφύσια ώστε να επιτυγχάνονται η 

πλύση του αυτοκινήτου, η πλύση μηχανημάτων, πεζοδρομίων, 

κοινόχρηστων χωρών κλπ.  με υψηλή πίεση νερού. 

7) Πίνακα χειρισμού στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής από όπου θα 

ενεργοποιείται το σύστημα πλύσης κατά βούληση του χειριστή όταν 

αυτός κρίνει ότι πρέπει να πλυθεί ο κάδος.     

 

 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης  

Τα  υλικά θα παραδοθούν σε χώρο που  θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία εντός του Δήμου Κρωπίας. 

 

 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 

 

Σελίδα 80 

                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

              ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

Παρατάσεις 

Η  σύμβαση μπορεί να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του Άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση  

Όπως αναφέρεται στο μέρος Α περί στοιχείων ωριμότητας της  σύμβασης. Η ετήσια κατανομή της δαπάνης 
εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα: 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Οικονομικό Έτος 2021 2022 2023 2024 

Ποσό 25.000,00 € 156.012,88 € 0 € 0 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι-Συγχρηματοδότηση 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  181.012,88 

 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων, εκτιμώμενης αξίας 43.388,00 € πλέον ΦΠΑ 
24% 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια σάκων και  τσαντών αποβλήτων  και  απορριμμάτων», εκτιμώμενης αξίας 
17.624,88 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Για την σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, έγινε χρήση της τεκμηριωμένης έκθεσης που αποσκοπεί 
στην περιγραφή της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) που ανατίθεται στον Δήμο 
Κρωπίας και αφορά στη χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων μέσω 
δικτύου πράσινων σημείων (Πράσινο Σημείο και Γωνιές Ανακύκλωσης). 

Ακολουθεί ανάλυση του προϋπολογισμού ανά τμήμα. 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - Προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων 

A/A Είδος Προμήθειας Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή Μονάδος 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1.1 Εσωτερικοί κάδοι 10 LT 2.098 8,00 16.784,00 
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1.2 Εξωτερικοί κάδοι 240 LT 488 38,00 18.544,00 

1.3 Εξωτερικοί κάδοι 360 LT 124 65,00 8.060,00 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.388,00 

 

ΦΠΑ 24% 10.413,12 

ΣΥΝΟΛΟ 53.801,12 

 

 

ΤΜΗΜΑ 2 - Προμήθεια σάκων και  τσαντών αποβλήτων  και  απορριμμάτων 

A/A Είδος Προμήθειας Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή Μονάδος 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

2.1 Βιοδιασπώμενοι σάκοι 10 LT 125.892 0,14 17.624,88 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.624,88 

 

ΦΠΑ 24% 4.229,97 

ΣΥΝΟΛΟ 21.854,85 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 3 - Προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής 

A/A Είδος Προμήθειας Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή Μονάδος 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

3.1 Απορριμματοφόρο όχημα 1 120.000,00 120.000,00 

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00 

 

ΦΠΑ 24% 28.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 148.800,00 

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού 

Σε περίπτωση που προκύψουν λόγοι αύξησης της συνολικής δαπάνης, απρόβλεπτοι και αδύνατο να 
αντιμετωπισθούν με σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων, ακόμη και από μια επιμελή Αναθέτουσα Αρχή, 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, τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

Η τροποποίηση υλοποιείται με κατάλληλο ανακεφαλαιωτικό πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), 
ο οποίος θα περιέχει εδάφιο για τον έλεγχό του, συντεταγμένο από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή 
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άλλως την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. και θα διαβιβασθεί στην Οικονομική Επιτροπή, 
η οποία θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ 
αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με απόφαση της 
Α.Α., είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του Αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 19-10-2021 Κορωπί 19-10-2021 

Ο συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Παρασκευάς Τσικλίδης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Α  

Σπυρίδων Σιούντρης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

Αντικείμενο συγγραφής 

Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους 
λοιπούς όρους της συμβάσεως : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3». 

Ανάδοχος ή Προμηθευτής θα ονομάζεται ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω 
προμήθειας. 

 

Ισχύουσες διατάξεις 

Για την σύνταξη της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα οι 
διατάξεις: 

➢ Του Ν. 4555/2016 (ΦΕΚ Α΄ 133/2018), «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»].........» 

➢ Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

➢ Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ A΄ 87/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

➢ Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά την 
εφαρμογή του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

➢ Του Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ Α΄ 119/2001), «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.», 

➢ Του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ Α΄ 63/1988), «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 

διεθνούς σύμβασης εργασίας.» 

➢ Του Ν.447/2016(ΦΕΚ241Α), άρθρο 21: «Ορισμοί ,όροι και προϋποθέσεις  για την εγκατάσταση πράσινων 

σημείων». 

➢ Του ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ A΄ 34/2015), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

➢ Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) 

➢ Κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του αντικειμένου της 
προμήθειας του τίτλου 

➢ Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος 
είναι  

1. H Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....), με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

1.1 Η Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.2 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

1.3 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς 

1.4 Tο ΕΕΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ 

1.5 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
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Παρακολούθηση Σύμβασης - Παραλαβή 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στη ΓΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» 
του παρόντος. 

Η συνολική χρονική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε έξι μήνες (06), αρχομένης της μέτρησης 
από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σταδιακά και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του 
Ν. 4412/2016. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 και όπως προβλέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). Για την 
παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π. το οποίο κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη ή τον 
χώρο υποδοχής των υλικών και την Ε.Π.Π., για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 
4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί,  εφόσον το 
επιθυμεί, ο προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε 
διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.  

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π. 
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
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 πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Η υπέρβαση του 
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κυρηχθεί έκπτωτος, με 
εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 
του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
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Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, 
σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.   

Η εγγυημένη καλή λειτουργία των ειδών όλων των τμημάτων της παρούσης ορίζεται σε διάρκεια 
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης τους και παρέχεται από τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που εμφανισθεί ΚΡΥΦΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ή δυσλειτουργία κατά το διάστημα της εγγυημένης 

καλής λειτουργίας -ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- που δεν μπορεί να 

επισκευασθεί επιτόπου ή στο εργαστήριο του Αναδόχου ή σε άλλο αντίστοιχο με μέριμνα, οικονομικό ή 

άλλο κόστος και ευθύνη του Αναδόχου, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να 

παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς 

τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 208 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να αντικαταστήσει το/τα είδη που εμφάνισαν το πρόβλημα, 

σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τότε ανακαλείται η οριστική 

παραλαβή του/των ειδών αυτών. Για την Οικονομική τακτοποίηση, συντάσσεται αρνητικός λογαριασμός 

κατ’ αντιστοιχία των διατάξεων του Άρθρου 160 του ν. 4412/2016 και παρακρατείται το αντίστοιχο ποσό, 

από επόμενη πληρωμή που θα γίνει στο όνομα του Αναδόχου, για οποιοδήποτε λόγο και εάν 

πραγματοποιείται αυτή. 

Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε 
όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές 
τροποποιήσεις, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από την 
σύμβαση. 

 

Ενιαία ισχύς της συμβάσεως 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
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συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. 

 

Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.  

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή τον συνεργάτη του με τον οποίο 
υπάρχει η δέσμευση συνεργασίας, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν 
από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση ολόκληρης της σύμβασης από τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, η δε πληρωμές 
θα γίνονται στο όνομα του Αναδόχου. 

 

 

 

 

 

  

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
Κορωπί 19-10-2021 Κορωπί 19-10-2021 

Ο συντάξας Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Παρασκευάς Τσικλίδης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Α  

Σπυρίδων Σιούντρης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ6/Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)-  

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι 
έγκυρη.(https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη 
στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ τύπος 1 

• Στην προμετωπίδα του εγγράφου θα αναφέρονται τα στοιχεία του υπογράφοντος ο οποίος ΠΡΕΠΕΙ να είναι κάποιος 

που δεσμεύει νομικά τον Προσφέροντα (ως υπόδειγμα ΥΔ1) 

υπόδειγμα ΥΔ1 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ, Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο – Η Όνομα  Επώνυμο  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας  

Ημερομηνία Γέννησης 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτ.  Εκδούσα Αρχή  
ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ 

Τόπος Κατοικίας  Οδός  Αριθμός  ΤΚ  

ΑΦΜ  ΔΟΥ  

Δ/ση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)  

 

Η δήλωση αυτή θα γίνεται από τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα θα υποβάλλεται ΨΗΦΙΑΚΑ 

υπογεγραμμένη και αφορά τα σημεία παραγωγής-εγκατάστασης του/των κατασκευαστικών οίκων 

ως ακολούθως: 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (για δηλούντες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Οι δηλούντες που έχουν 

την έδρα τους στην Αλλοδαπή μνημονεύουν τις αντίστοιχες διατάξεις της χώρας εγκατάστασης), δηλώνω ότι: 

• Έλαβα γνώση των όρων της μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχομαι 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Η επιχείρησή μου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

• Δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπό μου από τους αναφερόμενους Άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016 "Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)" και 

συγκεκριμένα για: 

• α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 

2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

• β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 

της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
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• γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 

4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 

2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-

4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

• δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 

τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

• ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

• στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων). 

• Δε βρίσκομαι σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

• Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

• Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική διαγωγή μου, 
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• Δεν έχω διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από 

την Αναθέτουσα Αρχή, 

• Είμαι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεών 

μου προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να 

έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 

από τη υπηρεσία. 

• Θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν τεθούν υπόψη τους και 

αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

• Θα προσκομίσω φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού 

μητρώου, μόλις μου ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Δεν απασχολώ ούτε εκμεταλλεύομαι ανήλικους κάτω των 15 ετών σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 182 

της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, όπως έχουν ενσωματωθεί και ισχύουν στο Ελληνικό Δίκαιο με τον 

Ν. 2918/2001. 

• Το μοντέλο του προσφερόμενου προϊόντος είναι ………………………… και ο κατασκευαστικός Οίκος 

είναι …………… ……………………………………………………… 

• Για το τμήμα  3, θα προσκομίσω Έγκριση Τύπου κατά την παράδοση, για ολοκληρωμένο όχημα βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

• Ειδικά για το τμήμα 3 στις τιμές περιλαμβάνεται το κόστος του ασφαλίστρου μόνο για αστική ευθύνη, 

από την ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία του οχήματος μέχρι την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους ( 

ή την 30η Νοεμβρίου του επομένου έτους αν η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία του οχήματος είναι 

μεταγενέστερη της 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους), τα τέλη ταξινόμησης, τα έξοδα έκδοσης 

πινακίδων κυκλοφορίας και προετοιμασίας καθώς και κάθε άλλο έξοδο για να κυκλοφορεί το όχημα 

ελεύθερο στους Ελληνικούς Δρόμους. 

 

........................... 

Τόπος 
Ημερομηνία 

 

(υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

Στο παρόν Παράρτημα περιέχονται τα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, που πρέπει να συμπληρώσουν και 
να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς. 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 

Ονομασία:  ΔΗΜΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ 

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής 
ΚΗΜΔΗΣ : 

6160 

Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / 
Ταχ. Κωδικός:  

Βασ. Κωνσταντίνου 47 
Κορωπί, 19400 

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Αικατερίνη Μωραΐτη 

Τηλέφωνο:  210 6622379 εσωτ. 110 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  tpkoropi@gmail.com 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 
δημόσιας σύμβασης 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   

Αριθμός τμημάτων 
(εάν υπάρχουν) 

3 

Αριθμός αναφοράς Αποδίδεται στον φάκελο, ΜΕΤΑ την θεώρηση και τίθεται στο εξώφυλλο του τεύχους  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (Να συμπληρωθεί από τον προσφέροντα) 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία 

 

 

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  ΔΟΥ  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας 

 

 

Αρμόδιος  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 

 

Σελίδα 92 

                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

              ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

ΤΜΗΜΑ 1 - Προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων 

A/A Είδος Προμήθειας Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή Μονάδος 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

1.1 Εσωτερικοί κάδοι 10 LT 2.098   

1.2 Εξωτερικοί κάδοι 240 LT 488   

1.3 Εξωτερικοί κάδοι 360 LT 124   

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΤΜΗΜΑ 2 - Προμήθεια σάκων και  τσαντών αποβλήτων  και  απορριμμάτων 

A/A Είδος Προμήθειας Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή Μονάδος 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

2.1 Βιοδιασπώμενοι σάκοι 10 LT 125.892   

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΤΜΗΜΑ 3 - Προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής 

A/A Είδος Προμήθειας Ποσότητα 
(Τεμάχια) 

Τιμή Μονάδος 
(€) 

Μερικό Σύνολο 
(€) 

3.1 Απορριμματοφόρο όχημα 1   

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) 

 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  

Τα υποδείγματα να υποδεικνύονται στο πιστωτικό ίδρυμα κατά τη σύνταξη της επιστολής, προς αποφυγή απόρριψής της. 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  (αριθμητικώς) υπέρ 
του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους στο Διαγωνισμό που 

θα διεξαχθεί την .................................., σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας, για 

την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 

3» ΤΜΗΜΑ ..... 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και 150 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την ................................................ ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την §2.4.5 της Διακήρυξης, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό 

των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε,ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 

7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 
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2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος  πχ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Βασιλέως Κωνσταντίνου 47 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ...........(ολογράφως)...............................................   (αριθμητικώς) ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  (αριθμητικώς) υπέρ 

του  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) (ΑΦΜ), (διεύθυνση) 

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

β) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

γ) (πλήρη επωνυμία),  ΑΦΜ: ...................... , (διεύθυνση 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..................... σύμβασης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3», 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Δήμου Κρωπίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (τουλάχιστο επί (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου).  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 

ΦΠΑ. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε,ή 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσής μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το Άρθρο 

7 του ΑΝ440/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει 

 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Αριθμός Σύμβασης:............. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:  

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ποσού 181.012,88 € πλέον ΦΠΑ 

ΓΙΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3» 

 
Στο Κορωπί σήμερα .... ........ 202. ημέρα ............  μεταξύ των: 
 

1. Δήμου Κρωπίας που εδρεύει στο Κορωπί, οδός Βας, Κων/νου 47, με ΑΦΜ 090125604 της Δ.Ο.Υ. 

Κορωπίου, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Ν. Κιούση με την ιδιότητα του 

Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58  § 1 περ. στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/2010) 

που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Υπηρεσία», και 

2. του .........(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)........, .....(διεύθυνση έδρας)...... με ΑΦΜ................. και ΔΟΥ 

.............................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .....(Ονοματεπώνυμο) του (Πατρώνυμο) 

με ΑΔΤ................που εκδόθηκε την .................. από (εκδούσα αρχή) και που για λόγους συντομίας στην 

παρούσα σύμβαση θα  αναφέρεται στο εξής ως «Ανάδοχος», 

δηλώθηκαν αμοιβαία, έγιναν αποδεκτά, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη: 

❖ Την υπ’ αριθμ. ΤΥ/79/2021 τεχνική μελέτη, που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου ώστε να εκτελεσθεί η σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δράσεων για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Κρωπίας» προϋπολογισμού …………πλέον ΦΠΑ. 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ..................) με την οποία 

εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης και ο τρόπος εκτέλεσης, συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης και 

διατέθηκε πίστωση ποσού ......... . για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης δαπάνης που αφορά την 

εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης. 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 
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❖ Τα πρακτικά .................... της Επιτροπής Διαγωνισμού 

❖ Την προσφορά του/της ........................................... 

❖ Την υπ’ αριθ. ............... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:...............) με την οποία 

κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας 

❖ Την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού .................€ του (επωνυμία εκδότη) 

❖ Την υπ’ αρ. .................... απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021 και 2022 και συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑ 64.7341.003 

❖ Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3979/2011, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «...............(Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία)..................», που εδρεύει 

.............................., την εκτέλεση της σύμβασης για  την «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ-Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων-Υποέργο 3» 

TMHMA ....., έναντι συνολικού ποσού .......................... ΕΥΡΩ, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τους 

παρακάτω όρους τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η : 

1) προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων σε οριοθετημένη περιοχή, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας, για την 
εξυπηρέτηση του 30% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός 
περιλαμβάνει: 

✓ Κάδους κουζίνας  

✓ Εξωτερικού κάδους 

2) προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων. 

3) προμήθεια Α/Φ οχήματος συλλογής τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ., εξοπλισμένο με 
σύστημα πλύσης κάδων απορριμμάτων. 

 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 3 του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ». 

               

Άρθρο 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Στην παρούσα προσαρτώνται κατά σειρά ισχύος (Αναλυτικοί όροι είναι το ισχυρότερο), και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

1. Οι Αναλυτικοί Όροι της Διακήρυξης 
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2. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου 
 

Άρθρο 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

      Το Συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης από τον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

των #........................................................................................... ΕΥΡΩ#, (.................€) πλέον Φ.Π.Α. 

 Στο Συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.  Στο Συμβατικό  τίμημα περιλαμβάνεται επίσης και κάθε έξοδο ή 

επιβάρυνση υπέρ κάθε Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα (χαρτόσημα, δασμοί, έξοδα μεταφοράς, έξοδα 

αποθήκευσης, κ.λπ.), όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. 

  

Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.        

 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασμό της Υπηρεσίας, 

βαρύνουν τον ίδιο και συμπεριλαμβάνονται στο Συμβατικό τίμημα (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, παραμονής και 

διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα, ειδικών τεχνιτών ή επιστημόνων από την Αλλοδαπή κ.λπ.) 

και ιδίως το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

1. Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού. 

2. Την  αμοιβή  του  άμεσα  απασχολούμενου  προσωπικού  (μισθοδοσία  και  εργοδοτικές εισφορές  των 

οδηγών,  τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

3. Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού του (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, 

συντήρηση, κλπ). 

4. Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και 
φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, KEK, τέλη κυκλοφορίας, κλπ). 

5. Κάθε άλλη σχετική δαπάνη που δεν αναφέρεται στην παρούσα. 

 Ο ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία 

αποστολής κ.α.) στο όνομα του κυρίου του έργου. 

 

Άρθρο 4ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια έσοδα του Δήμου και θα 

βαρύνει τον ΚΑ 64.7341.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, καθώς και τον αντίστοιχο του 

Οικ. Έτους 2022. 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στον επόμενο πίνακα: (ακολουθεί υπόδειγμα) 
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ΤΜΗΜΑ 1 - Προμήθεια δοχείων και κάδων απορριμμάτων 

A/A Είδος Προμήθειας 
Ποσότητα 

(Τεμάχια) 
Τιμή Μονάδος 

(€) 
Μερικό Σύνολο 

(€) 

1.1 Εσωτερικοί κάδοι 10 LT 2.098   

1.2 Εξωτερικοί κάδοι 240 LT 488   

1.3 Εξωτερικοί κάδοι 360 LT 124   

  ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Το τελικό ποσό που θα πληρωθεί ανεξαρτήτως τροποποιήσεων, προαιρέσεων κλπ, σε ΚΑΜΜΙΑ 

περίπτωση δε θα ξεπεράσει τις ...................... € χωρίς ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 5ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(το άρθρο θα διαμορφωθεί αναλόγως τμήματος) 

Για την παρακολούθηση της σύμβασης συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

(εφεξής Ε.Π.Π.) με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

Η προμήθεια θα παραδοθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Π.Π. καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές 

του εδαφίου «Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου» της Τεχνικής Μελέτης. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (έξι (06) μήνες), 

αρχομένης της μέτρησης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

Παραλαβής και Παρακολούθησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 206 του Ν. 

4412/2016. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε σημείο που θα καθορίζει κάθε η Επιτροπή ή ο Αρμόδιος, για την 

επικοινωνία, υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό. Το σημείο θα είναι 

εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου και θα είναι πάντα σε σημείο που θα μπορεί ο Ανάδοχος να 

προσεγγίσει με το όχημά του έμφορτο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 

σύμβαση. 
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Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 και όπως προβλέπεται στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (ΕΣΥ, συμφωνητικό, κλπ). Για την 

παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π. το οποίο κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Ε.Π.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 208 και 209 του Ν. 

4412/2016 το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του υλικού ενώ κατά τη  διαδικασία 

παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, και καλείται να παραστεί, εφόσον το 

επιθυμεί, ο προμηθευτής. Τα μέλη της Ε.Π.Π. υποχρεούνται να λάβουν μέρος σ' αυτήν, σε περίπτωση δε 

διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους. 

Για την παραλαβή ή την απόρριψη του υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο από την Ε.Π.Π. το οποίο 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Π.Π. 

μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

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

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Η υπέρβαση του 

χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, με 

εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος και τα έγγραφα της σύμβασης. 

Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με 

τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 

του Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Η Ε.Π.Π. εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, 

σε μακροσκοπικούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
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εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων. (Ν. 4412/2016 Άρθρο 221 §1- §6, §11). 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  Το έργο της Ε.Π.Π. τελειώνει 

με την ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης, η οποία θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

(α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται  της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. 

(β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

(γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος ΟΠΩΣ αυτό διαμορφώθηκε μετά από πιθανές 
τροποποιήσεις,  αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

(δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν  οι σχετικές εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας κατά τα προβλεπόμενα από 
την σύμβαση. 

 

Άρθρο 6ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 

ποσού .......... € του .................................. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και 

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση 

γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 Η εγγύησης καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος, σταδιακά, 10 ημέρες 

ύστερα από την παραλαβή του εκτελεσθέντος αντικειμένου από την Επιτροπή Παραλαβής και 

Παρακολούθησης. Η αποδέσμευση γίνεται με αντικατάσταση της υπάρχουσας με νέα μικρότερης αξίας, η 

οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της αξίας των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών. 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του. Σε κάθε 

περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο 
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Ανάδοχος. Η εγγύηση καταπίπτει ολικά ή μερικά στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης και 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 

• Εάν η εργασία δεν ολοκληρωθεί εκπρόθεσμα κατά τις διατάξεις του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. Εάν 

κατά την παραλαβή του τμήματος της εργασίας του βρεθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της 

συμφωνημένης σύμβασης και προκύψουν έλεγχοι από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής κατά την 

έννοια του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016 

• σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 

Άρθρο 7ο Τροποποίηση σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης των ενδεικτικά προϋπολογιζόμενων 
ποσοτήτων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 22/2017 της ΕΑΔΗΣΥ με 
σύνταξη κατάλληλου ανακεφαλαιωτικού πίνακα-γνωμοδότηση (Ν. 4412/2016 Άρθρο 201), ο οποίος θα περιέχει 
εδάφιο για τον έλεγχό του συντεταγμένο από την Επιτροπή Παραλαβής και θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει σχετική απόφαση περί έγκρισης ή μη. 

Μετά την έγκριση της τροποποίησης, συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση η οποία τίθεται σε ισχύ 
αμέσως, χωρίς καμία άλλη διαδικασία, παρά μόνο εάν χρειάζεται τροποποίηση προϋπολογισμού για την 
ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑΕ. 

Για την τροποποίηση αυτή ενημερώνεται το ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση  της Ε.Π.Π.  είτε  με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής  και σύμφωνη γνώμη του 
Αναδόχου, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από 
τη λήξη του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 
παράδοσης. 

 

Άρθρο 8ο Ποινικές ρήτρες 

 Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας που 

εκτελέσθηκε εκπρόθεσμα, 

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των εργασιών που εκτελέσθηκαν εκπρόθεσμα, 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

Άρθρο 9ο Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών στον Ανάδοχο, θα γίνεται σταδιακά με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης μετά την οριστική παραλαβή του μέρους της 

ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ σύμφωνα 

με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 

(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)» (σελ 1604 Ν. 4152/2013 Α΄ 107/2013) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 

..../2018 

Ως ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση με την οποία διαπιστώνεται η 

αντιστοιχία των παραλαμβανομένων υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, θεωρείται η έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο ή η παρέλευση άπρακτης της προβλεπόμενης 

προθεσμίας , εφ’ όσον δεν εμπλέκονται σε ενδιάμεσο στάδιο άλλες υπηρεσίες πλην αυτών του Δήμου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής : 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Ε.Π. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου και δύο αντίγραφά του, που να αναφέρουν την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

• Τα λοιπά έγγραφα που θα ζητηθούν από την Ταμειακή Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής 

• Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγραφα για εξόφληση των αναλογουσών κρατήσεων καθώς και τα λοιπά 

προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα που συγκροτούν το χρηματικό ένταλμα. 

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

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

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις οι οποίες 

επικαιρο-ποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν σε κάθε πληρωμή: 

1. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει- Άρθρο 375 §7 Ν.4412/2016). 

2. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Προδικαστικών Προσφυγών (Άρθρο 350 §3 Ν.4412/2016) 

3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1% (επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου πώλησης {ΤΠ ή ΔΑ-ΤΠ}) 

για την προμήθεια των καυσίμων 
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Οι κρατήσεις εφόσον υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του 

παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με βάση συγκεντρωτική 

κατάσταση δαπανών της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο Υποχρεώσεις Εργοδότη 

 Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει το έργου του Αναδόχου, προκειμένου να υλοποιηθεί με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παρέχει 

στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο εφόσον το διαθέτει. 

 ΟΛΕΣ οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, για την σωστή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης θα 

πρέπει να συντονίζονται με ευθύνη της Ε.Π.Π. και του Επόπτη που έχει καθορισθεί για το σκοπό αυτό. 

 Στα καθήκοντα της Ε.Π.Π. και του Επόπτη περιλαμβάνεται ο συντονισμός όλων των σταδίων εκτέλεσης 

της σύμβασης, ήτοι την αρχική οργάνωση, την παρακολούθηση της ορθής και έντεχνης εκτέλεσης των 

εργασιών, την μερική εκταμίευση των πληρωμών ΜΕΧΡΙ και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ και την ΟΛΙΚΗ 

εξόφληση των εργασιών που έχουν παραληφθεί. 

 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος εφόσον πιστοποιείται η εργασία από την Ε.Π.Π., να καταβάλλει στον 

Ανάδοχο την αντίστοιχη αμοιβή.  

 

Άρθρο 11ο Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία 

υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στην παρούσα, με  τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με 

τους όρους και  τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ’  όλη τη διάρκεια της παρούσας. 

 Εντολές λαμβάνει από την Επιτροπή Παραλαβής και τον Επόπτη ή τον Δήμαρχο ή τον Αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο. 

 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, από αυτή που περιλαμβάνεται στην οικονομική 

του προσφορά να παρέχει προσωπικό για τη πραγματοποίηση της υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος  φέρει την πλήρη ευθύνη για όποιο ατύχημα συμβεί είτε στο προσωπικό του, είτε σε 

διερχόμενους πολίτες και οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

Εάν η σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από υπαιτιότητα ή παράβαση 

ουσιωδών υποχρεώσεων, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ο πρώτος των 

συμβαλλομένων δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα ολόκληρη ή εν μέρει, αζημίως για τον ίδιο και 

επιφυλασσόμενος να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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 Εάν υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του 

αναδόχου ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 12ο Λύση/Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

 Η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει τη ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Όταν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της §4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. Όταν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στα Άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

3. Εάν η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΣΛΕΕ) 

4. Όταν ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει την προμήθεια σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Υπηρεσίας. 

5. Όταν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει τμήμα της ή εργασίες, υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

7. Όταν εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Υπηρεσία γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο 

ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 Κατά τα λοιπά ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Άρθρο 

203.  

 

Άρθρο 13ο Ανωτέρα βία 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, είτε αυτή συνίσταται σε 

εξωτερικά γεγονότα (γεγονότα δηλαδή έξω από τη σφαίρα επιρροής του ανθρώπου), είτε συνίσταται σε 

απρόβλεπτα γεγονότα εντός της σφαίρας της οικονομικής δραστηριότητας του.(υποκειμενική θεωρία) 
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 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός  που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει  να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου 

διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

Άρθρο 14ο Επικοινωνία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο και 

θα απαντώνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 

 Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθορίζονται ως στοιχεία επικοινωνίας τα 

αναγραφόμενα στον επόμενο πίνακα: 

 

 

Άρθρο 15ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 Για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν ανάμεσα στα δύο μέρη αρμόδια είναι τα 

ελληνικά δικαστήρια της έδρας του Εργοδότη καθώς και τα Ευρωπαϊκά. 

 Τόσο ο Δήμος όσο και ο ανάδοχος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση λόγω μη τήρησης των όρων 

της παρούσας, αν από τη συνολική συμπεριφορά του υπαίτιου μέρους συνάγεται ότι υπάρχει αδυναμία ή 

απροθυμία συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας που καθιστούν δυσχερή ή επισφαλή την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ  

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κωνσταντίνου 47 Ταχ. Διεύθυνση :  

Ταχ. Κώδικας : 19441 ΚΟΡΩΠΙ Ταχ. Κώδικας :  

Αρμόδιος :  Αρμόδιος :  

Τηλέφωνο :  Τηλέφωνο :  

e-mail :  e-mail  :  



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
   Ταμείο Συνοχής 
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                   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

              ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και από τους δύο 

συμβαλλόμενος υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο (2) παρέμειναν στο Δήμο 

και δύο (2) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Για το Δήμο Κρωπίας  Για τoν Ανάδοχο 

   


