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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καρδαμύλη, 13 Σεπτεμβρίου 2021                                 

          ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                  Αριθμός πρωτοκόλλου:    6445                                     

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση      : Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Τ.Κ. 24022 

Τηλ.  Επικ.       : +30-2721-3- 60923 & 925 

Πληροφορίες : Παντελής Συτμαλίδης 

Φαξ                   : +30 - 2721-0- 64100 &  64113 

Ηλ. Ταχ/μείο. : p.sytmalidis@gmail.com  

Ιστοσελίδα      : www.dimosdytikismanis.gr  

  
 
 

                         Προς 
                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 
                                                                                     Αγίου Ιωάννου 19 Αίγιο 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
( των παρ. 2 και 3α του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 ) 

 
 
ΘΕΜΑ: «  Κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κάδων και    
                δοχείων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Μάνης ». 
 
  
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω  κάδων και δοχείων απορριμμάτων 

για τις ανάγκες του , η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης , σύμφωνα με το  άρθρο 50 του Ν. 4782/9.3.2021 : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1.100 lt  

21 

2 Πλαστικό δοχείο απορριμμάτων 50lt  5 

 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη συνολική προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές 

mailto:p.sytmalidis@gmail.com
http://www.dimosdytikismanis.gr/
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προδιαγραφές του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 32/21 σχετική Μελέτη. 

➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 323/2021 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 

1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης του K.A.E. 20.7135.01 τρέχοντος 

έτους. 

➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 4.991,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2021 Μελέτη του Τμήματος 

Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της 

παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο οικονομικής προσφοράς για 

διευκόλυνση σας. 

  

 Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά, είτε 

ταχυδρομικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( p.sytmalidis@gmail.com ) , έως  και 

την Τετάρτη  22/09/2021  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  ( 07:00 – 15:00 ). 

  

Οι προσφορές που υποβάλλονται ταχυδρομικώς πρέπει να αναγράφουν 

ευκρινώς: 

α) Οι λέξεις « Οικονομική Προσφορά », 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης 

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,  

 

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε μαζί με την 

προσφορά σας, να  αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ 

για: 

I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 

II. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

IV. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

mailto:p.sytmalidis@gmail.com
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από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός 

ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ . 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές 

( για εταιρεία, εργοδότες, απασχολούμενο προσωπικό ). 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του   

     Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ). 

ε.  Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.  

 

➢     Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν 

στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή 

για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει 

σε αντικατάσταση των απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του άρθρου 

80 του Ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75 

) , προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση. 

 

Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8  ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 

άρθρο 43 σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 

μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 

τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να 

απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος» για τους παρακάτω: 

V. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, για Ανώνυμη Εταιρεία 
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VI. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές 

κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

VII. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

VIII. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι : 

Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία 

ανάθεσης », 

Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται 

στην οικεία  Πρόσκληση   και 

Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της 

Σύμβασης » ( άρθρο 41 παρ. 1  της Π.Ν.Π.- φΕΚ  84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά από το άρθρο 1 του  Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ). 

 

➢ Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης 

και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν 

επιτρέπονται. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον 

Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των κάδων 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

➢ Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων 

δικαιολογητικών, δεν υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύμβασης, ούτε εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία ( άρ. 72 παρ. 1β  του Ν. 4412/2016 και άρθρο 72 παρ. 1α του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 ). 

 

➢ Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του 

άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 

ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την 

αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 

αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α’ 8), το 

οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση 

άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση 

της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: 

www.dimosdytikismanis.gr > Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

http://www.dimosdytikismanis.gr/
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Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή 

διευκρίνιση. 

 

                                                                                                        Ο Δήμαρχος 

 
 
                                                                                              Δημήτριος  Γιαννημάρας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 
 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 
 

ΚΑ:20.7135.01 
 

CPV: 34928480-6Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.025,00€ 

Φ.Π.Α. 24% : 966,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 4.991,00€ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/ 2021 
 
 
 
 
 
 

Καρδαμύλη, Ιούλιος 2021 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου 

Δυτικής Μάνης. Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση για τα εξής είδη: 

1. Εικοσιένα  (21) πλαστικούς τροχήλατους κάδους απορριμμάτων 1.100lt. 

2. Πέντε (5) πλαστικά δοχεία απορριμμάτων 50lt.  

 

Τα προσφερόμενα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους αντίστοιχους ελληνικούς και 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά είδος και θα πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.  

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 4.025,00€ συν ΦΠΑ 24% 966,00€, συνολικό ποσό 4.991,00€ και 

βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.01. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 

ειδών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4782/2021, μετά από κατάθεση έγγραφων προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Στην τιμή του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, συναρμολόγηση και παράδοση εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Μάνης στο χώρο 

που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από το Δήμο Δυτικής Μάνης. 

 

Καρδαμύλη, 15.7.2021 

Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Περιβαλλοντολόγος 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Δημήτριος Γιαννημάρας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται δεσμευτικά και απαράβατα και 

τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει ποινή αποκλεισμού.  

 

Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 LT 

ΛΙΤΡΩΝ  

Οι προς προμήθεια πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 1.100 lt με ποινής απορρίψεως της προσφοράς, 

θα πρέπει να είναι: 

1. Γενικές απαιτήσεις 

1.1. Οι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του 

έτους).  

1.2. Να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων οικιακών, εμπορικών και 

βιομηχανικών απορριμμάτων. 

1.3 Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 στη νεότερη έκδοσή τους 

(συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 

απαιτήσειςεπιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής) και να υποβληθεί 

με την τεχνική προσφορά η σχετική πιστοποίηση.  

1.4 Να έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 

1.5 Να υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης τους στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. 

1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα 

κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να 

φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.  

1.7 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και 

από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.  

1.8 Η χωρητικότητα έκαστου κάδου σε απορρίμματα >=1.045lt. 

2. Κυρίως Σώμα 

2.1. Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να 

αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού.  

2.2. Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, 

που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την πλήρη 

και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους 

μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων. 
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2.3. Να υπάρχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου 

νερών της βροχής εντός των κάδων. 

2.4.  Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο 

περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες. 

2.5. Να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 

3mm (σώμα) και 4mm (πυθμένας). Το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή 

κατανομή σ'όλα τα σημεία του κάδου. Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο 

των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: 

όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

2.6. Να έχει ισχυρά τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένα κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου. 

2.7. Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες(παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί το πώς ο 

τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης. 

2.8. Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη 

χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των 

απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα). 

2.9. Να φέρουν κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40cm σε κάθε γωνία περιμετρικά 

του κάδου ή τοποθέτηση αντανακλαστικών πρισματικών στοιχείων (συμβατά με αυτά που 

τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού, κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής 

σταθερά στερεωμένων στο σώματου κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). 

2.10. Στον πυθμένα των κάδων και θα πρέπει να προβλέπεται ειδική οπή αποχέτευσηςπου θα 

κατασκευάζεται κατά τη χύτευση μονομπλόκ, διαμέτρου τουλάχιστον Φ35 χιλιοστών, για την άνετη 

εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

2.11. Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα 

και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα,αποτρέποντας υγρά 

απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο.  

2.12. Να φέρουν τουλάχιστον τέσσερις (4) στιβαρής κατασκευής χειρολαβές για τον άνετο και ασφαλή 

χειρισμό του κάδου και να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς. 

2.13. Τα εξωτερικά τοιχώματα του σώματος να έχουν με βαφεί με βαφή τύπου RAL σε χρώμα επιλογής του 

Δήμου (πράσινο).  

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

επεξεργαστεί. 

2.15. Στην πρόσοψη να φέρει το μήνυμα : 

ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  

2021 

2.16. Κάθε κάδος θα έχει τοποθετημένο πάνω του αυτοκόλλητο PVC ή θα φέρει ανάγλυφη ανεξίτηλη 

εκτύπωση ή ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση με τον οίκο κατασκευής, την ημερομηνία κατασκευής, τον 

αύξοντα αριθμό κατασκευής, τη νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιμο φορτίο κάδου 

εκφρασμένο σε kg, τον ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt (σε συμφωνία με το ΕΝ 840). 
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2.17. Να υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το 

εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, 

είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). 

2.18. Να υπάρχει ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840).  

2.19. Τα μεταλλικά τμήματα θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία με 

αντισκωριακή προστασία. 

Ανάρτηση κάδου 

2.20. Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου. Έκαστος πείρος να 

είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου  >= 400 kg. 

2.21.  Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης. 

2.22. Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας 

(DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). Επιθυμητή η ύπαρξη και συστήματος τύπου 

χειρολαβής. 

Τροχοί  

2.23. Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει τέσσερις αθόρυβους τροχούς από συμπαγές ελαστικό, διαμέτρου 200 

mm και με ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες με μεταλλική ζάντα ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος. 

2.24. Οι τροχοί των κάδων να είναι βαρέως τύπου, αντοχής φορτίου έκαστος >=200Kgr 

2.25. Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η 

έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης. 

2.26. Να υπάρχει ποδόφρενο στους δύο μπροστινούς τροχούς για εύκολη ακινητοποίηση του κάδου ή 

κεντρικό σύστημα πέδησης, που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, κατά μήκος του κάδου τροχούς και 

θα χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, μαζί με το κλειδί της, να είναι μεταλλική, κατά DIN 22.417 

ή ισοδύναμο, και να βρίσκεται, στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου σε συμφωνία με το ΕΝ 840. 

2.27. Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 

απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων.  

2.28. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους. 

3.  Καπάκι Κάδου 

3.1. Το καπάκι του κάδου να είναι εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου 

πάχους που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά). 

3.2. Να φέρει ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και 

για μεγαλύτερη αντοχή. 

3.3. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότηταςπρωτογενές πολυαιθυλένιο. 

3.4. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα. 

3.5. Να αναφερθεί πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες (παγετό,βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και πώς ο τρόπος 

κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικήςπαραμόρφωσης. 

3.6. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται 

η μέγιστη δυνατήπροστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 

ανοικτό. 



 

Σελίδα 11 από 19 

 

3.7. Το καπάκι να ανοίγει πλήρως, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση του κάδου στο απορριμματοφόρο 

όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 

μεγάλης σωματικής δύναμης. 

3.8. Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του καπακιού με το κυρίως σώμα του 

κάδου. 

3.9. Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL ίδιο με αυτό του σώματος (πράσινο). 

3.10. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπεινα έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού αυτή 

επεξεργαστεί.  

3.11. Να επιτυγχάνεται ερμητικό κλείσιμο του καπακιού προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και 

για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα.  

3.12. Στο καπάκι θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το 

έτος κατασκευής. 

 

4. Πιστοποιητικά 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένοοργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην 

Ελληνική γλώσσα ήσε επίσημη μετάφραση αυτής: 

-O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος 

δενκατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχοςκατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων να 

είναι πιστοποιημένοςκαι αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού. 

-Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισηςπου τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του 

κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετικήδιαδικασία εντός του ISO 9001 ή ISO 14001 

ή EMAS κτλ.). Ναδοθεί αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικόυλικό σε περίπτωση μη 

πιστοποιημένου Συστήματος. 

-Να προσκομισθεί πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14 

-Να επισυναφθεί κατάλογος με κωδικούς με τα κυριότερα ανταλλακτικά. 

-Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά με την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω και της 

πιστοποίησης EN840. 

 

5. Βάρη 

5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (kg) <= 70 

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (kg)>=440  

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 

προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από τηνέγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι 

υποχρεούνται να επιδείξουν δείγμα των προσφερομένων κάδων. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των 

εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής  παραλαβής των κάδων): 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύησηνα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 

οποιαδήποτεεργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέονεπιβάρυνση της υπηρεσίας, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωσηοποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) για 
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διάστημα τουλάχιστον 2 ετών. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται εντός των ορίων 

του Δήμου Δυτικής Μάνης ή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικόσυνεργείο του Προμηθευτή, στην περίπτωση 

αυτή όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τονΠρομηθευτή. 

-Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσειςή βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον 

Προμηθευτή) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής τηνπρομήθεια ανταλλακτικών στο Δήμο Δυτικής 

Μάνης (υπεύθυνη δήλωση απότον Προμηθευτή) για 10 έτη. 

-Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση από τον 

Προμηθευτή) <= 10 ημερών. 

-Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 

γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. 

-Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένηκατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην 

τεχνική προσφορά ναεπισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

-Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε 

έντυπη και ηλεκτρονικήμορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου. 

- Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω τιμοκατάλογο >= 25%. 

 

6. Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις 45 ημέρες.Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει εντός των ορίων του Δήμου 

Δυτικής Μάνης με τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης να βαρύνουν τον Προμηθευτή.  
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Β.ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50 LT 

 

Τα προς προμήθεια δοχεία απορριμμάτων με ποινή απορρίψεως της προσφοράς, θα πρέπει να είναι: 

Πρόσφατης κατασκευής, με χωρητικότητα σε απορρίμματα 50 λίτρα και σύμφωνο με τις προδιαγραφές DIN 30713 

(με υποβολή σχετικού πιστοποιητικού), πράσινου χρώματος και θα φέρει το ειδικό σήμα καθαριότητας καθώς και 

αυτοκόλλητο κατάλληλων διαστάσεων με το λογότυπο: Δήμος Δυτικής Μάνης 2021. 

Οι ακραίες διαστάσεις του θα είναι 340mm Χ 432mm Χ 740mm με απόκλιση ± 5%.  Το άνοιγμα ρίψης των 

απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 30 cm.  Στο σημείο απόρριψης θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη απόσβεσης 

τσιγάρων, ώστε να μην απορρίπτονται αναμμένα και προκληθεί πυρκαγιά. Υποχρεωτικά θα υπάρχει η δυνατότητα 

τοποθέτησης του ενός καλαθιού πίσω από το άλλο αν απαιτηθεί. Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες 

επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια θα εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου 

χωρίς να χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Επιπλέον η χρήση άριστης ποιότητας πρώτων υλών θα εγγυάται 

την άριστη εμφάνιση του ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Το καπάκι πρέπει να στηρίζεται στο κυρίως 

σώμα και να εφαρμόζει στεγανά σ' αυτό. 

Το υλικό κατασκευής θα είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που θα έχει 

εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές 

(μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις.  

Η εκκένωση του καλαθιού θα γίνεται με απλό τρόπο με χρήση ειδικού κλειδιού ίδιο για όλα τα καλαθάκια. 

Χρησιμοποιώντας το κλειδί αφαιρείται το κάτω τμήμα του το οποίο και εκκενώνεται.  

Θα στηρίζεται επάνω σε διακοσμητικό στύλο στήριξης ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο 

σωλήνα πάχους 1,5 mm ικανής διαμέτρου, συνολικού ύψους περίπου 1,3 μέτρων από το έδαφος με καλαίσθητη 

στήριξη στο έδαφος (κάτω άκρο του) που φέρει 3 οπές κατάλληλες για στερέωσή του με στριφώνια ή με προεξοχή 

σωλήνα μήκους 25 εκατοστών για πάκτωσή του στο έδαφος, αλλά θα υπάρχει και η δυνατότητα επιτοίχιας 

στήριξης.   

Μετά το πέρας της ζωής τους μπορούν να ανακυκλωθούν. Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει εντός των ορίων 

του Δήμου Δυτικής Μάνης με τα έξοδα μεταφοράς και συναρμολόγησης να βαρύνουν τον Προμηθευτή.  

 

Καρδαμύλη, 15.7.2021 

Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Περιβαλλοντολόγος 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Δημήτριος Γιαννημάρας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΕΥΡΩ) 

1 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1.100 lt  

21 175 3.675,00 

2 Πλαστικό δοχείο απορριμμάτων 50lt  5 70 350,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.025,00 

  Φ.Π.Α. 24% 966,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
4.991,00 

 

Η ανωτέρω τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος, χωρίς ατέλεια.  

 

Καρδαμύλη, 15.7.2021 

Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Περιβαλλοντολόγος 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Δημήτριος Γιαννημάρας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Άρθρο 1: Προμήθεια και παράδοση πλαστικού τροχήλατου κάδου απορριμμάτων 

χωρητικότητας 1.100 lt, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 175,00 € 

Ολογράφως: Εκατόν  εβδομήντα πέντε ευρώ. 

 

Άρθρο 2: Άρθρο 3: Προμήθεια και παράδοση πλαστικού δοχείου απορριμμάτων 

χωρητικότητας 50lt 

Τιμή ενός (1) τεμαχίου: 70,00 € 

Ολογράφως: Εβδομήντα  ευρώ. 

 

 
 

Καρδαμύλη, 15.7.2021 

Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Περιβαλλοντολόγος 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Δημήτριος Γιαννημάρας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια α) καινούργιων πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων 

β) πλαστικών δοχείων απορριμμάτων 50 λίτρων για τις ανάγκες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου Δυτικής Μάνης.  

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση κατά τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμήμετά από εξέταση των προσφορών που θα υποβληθούν από προμηθευτές. Οι ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Ο Δήμος δύναται να μην εκπληρώσει την 

προμήθεια στο σύνολό της, χωρίς καμιά επιπλέον αποζημίωση για τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

-η διακήρυξη  

-η συγγραφή υποχρεώσεων  

- οι τεχνικές προδιαγραφές  

- η προσφορά του μειοδότη 

 

ΑΡΘΡΟ  3: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 

-του Ν. 4412/2016 

-του Ν. 4782/2021 

-του Ν. 3852/2010 

-του Ν. 3463/2006  

-του Ν 4389/2016 

-του Ν 4013/2011 

-του N. 4555/18 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Έκαστος προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει μόνον μία προσφορά πού θα πληροί τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Οι προσφορές θα είναι γραμμένες εξ ολοκλήρου εις την Ελληνική γλώσσα, τα διάφορα έντυπα 

(προσπέκτους κλπ.) πού τυχόν δεν θα είναι στην Ελληνική γλώσσα θα ληφθούν υπόψη μόνον κατά το εφικτό στην 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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αξιολόγηση και η παράληψή τους εν όλο ή εν μέρει δεν θα στοιχειοθετεί δικαίωμα ένστασης. Σε κάθε προσφορά 

θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των υλικών και πρόσθετα να επισυναφτούν όλα τα 

δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στην παρούσα μελέτη (Πιστοποιητικά, Υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.)  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους 

στις τεχνικές προδιαγραφές όρους που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά.  

Η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικών προσφυγών του Ν.3886/2010 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 

όρο της παρούσας απορρίπτονται ή που θα περιλαμβάνουν συστήματα ή εξαρτήματα των προς 

προμήθεια υλικών διδόμενα ως προαιρετικό εξοπλισμό ενώ προβλέπονται ως υποχρεωτικά 

στην παρούσα θα απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6° ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης που θα καταρτιστεί από το Δήμο Δυτικής Μάνης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί 

η προμήθεια δεν υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσας και της υπογραφείσας σύμβασης ή η μη 

πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της 

προμήθειας. Η έκπτωση του προμηθευτή έχει σαν συνέπεια την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει το 

Δήμο για κάθε ζημία θετική ή αποθετική την οποία θα υποστεί από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ7ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των προς προμήθεια ειδών συναρμολογημένων και 

έτοιμων προς χρήση εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Μάνης και στα σημεία που θα του υποδειχθούν εντός 

σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το 

Δήμο Δυτικής Μάνης τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για την παράδοση των υλικών. Η 

παραλαβή των υλικών θα γίνει από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου Δυτικής Μάνης κατόπιν ποσοτικού & 

ποιοτικού ελέγχου με τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή φέρουν φθορές, αλλοιώσεις, κακώσεις, εξογκώματα δε θα 

παραλαμβάνονται από την Επιτροπή και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Δήμου.Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, 

εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος 

και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8° ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους - βάσει των κειμένων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο ΦΠΑ  βαρύνει τον Δήμο. Τυχόν έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή και 

δεν είναι δυνατό να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή 

αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δήμου, 

αφού προσκομισθούν από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 

της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 

και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας 

ποσότητας. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης 

αυτής και τις αξιώσεις που προκύπτουν από αυτήν, θαεπιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια, βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

Καρδαμύλη, 15.7.2021 

Η  Συντάξασα 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Περιβαλλοντολόγος 

 

Ο Δήμαρχος  

 

 

Δημήτριος Γιαννημάρας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ & ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 

 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1.100 lt  

21   

2. Πλαστικό δοχείο απορριμμάτων 50lt  5   

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ……..ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 

Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, καινούργιων και συναρμολογημένων  στο Δήμο 

Δυτικής Μάνης. 

Χρόνος Παράδοσης:  

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη μελέτη. 

Λοιπές παρατηρήσεις: ………       

 
                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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