
1 
 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ  
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ,  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

  Αριθ. Μελζτησ : 29/2020 
 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟY ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΔΘΜΟΤ 

ΗΙΣΑ» 

 

 

υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 

86.657,85 € 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατιςεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV):  

 

(CPV): 34928480-6 (δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) και 18937100-7 (ςακοφλεσ 

ςυςκευαςίασ)(Κωδικολόγιο CPV 2008). 
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ΜΕΡΟ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ Κάδων για τθ χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων του Διμου Ηίτςασ. 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τθν προμικεια των ακόλουκων ειδϊν:  

1. 294 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευςθσ κομπόςτ 

2. 2.173Καφζ κάδοι βιοαποβλιτων κουηίνασ πλαςτικοί 10 lt 

3. 28 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120lt 

4. 156Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 240 lt 

5. 45.096 Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για κάδο κουηίνασ 10 lt 

και τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου, διενζργεια δοκιμϊν, 
εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ / λειτουργία του εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται) και παράδοςθ ςε κατάςταςθ 
άριςτθσ και απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ 
τουπρομθκευτι. 

 

Τα υπό προμικεια τμιματα (είδθ) παρουςιάηονται ακολοφκωσ: 

 
 

ΣΜΘΜΑ 1:  

I. Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 λίτρων με παρελκόμενο αναδευτιρα χειρόσ 

II. Καφζ κάδοι βιοαποβλιτων κουηίνασ πλαςτικοί 10 lt 

ΣΜΘΜΑ 2: 

I. Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120 lt 

II. Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 240 lt 

ΣΜΘΜΑ 3: 

I. Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για κάδο κουηίνασ 10 lt 

 

 
 

ΜΕΡΟ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, 86.657,85 € με ΦΡΑ (χωρίσ ΦΡΑ:69.885,36 € 

 
Αρ. 
ΕΙΔΟΤ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΣΜΘΜΑΣΟ (ΕΙΔΟΤ) 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 

 
 

ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

 
ΤΝΟΛΟ 
(€) ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

 
ΤΝΟΛΟ (€) 

ΜΕ ΦΠΑ 
24% 

ΣΜΘΜΑ 
(ΕΙΔΟ) 1 

Κάδοσ οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ 300 
λίτρων με εργαλείο 
ανάδευςθσ κομπόςτ 

 
TEM. 

294 100,00 € 29.400,00€ 36.456,00€ 

Καφζ κάδοι 
βιοαποβλιτων 
κουηίνασ πλαςτικοί 10 
lt 

TEM. 2.173 10,00 € 21.730,00€ 26.945,20€ 

ΤΝΟΛΟ Π/Ϋ ΣΜΘΜΑΣΟ (ΕΙΔΟΤ) 1 51.130,00€ 63.401,20€ 

ΣΜΘΜΑ 
(ΕΙΔΟ) 2 

Εξωτερικοί καφζ κάδοι 
βιοαποβλιτων 
πλαςτικοί 120 lt 

TEM. 28 50,00 € 1.400,00 € 1.736,00€ 

Εξωτερικοί καφζ κάδοι 
βιοαποβλιτωνπλαςτικο

TEM. 156 65,00 € 10.140,00€ 12.573,60€ 
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ί 240 lt 

ΤΝΟΛΟ Π/Ϋ ΣΜΘΜΑΣΟ (ΕΙΔΟΤ) 2 11.540,00€ 14.309,60€ 

ΣΜΘΜΑ 
(ΕΙΔΟ) 3 

Κομποςτοποιιςιμεσ 
ςακοφλεσ για κάδο 
κουηίνασ 10 lt 

TEM. 45.096 0,16 € 7.215,36€ 8.947,05€ 

ΤΝΟΛΟ Π/Ϋ ΣΜΘΜΑΣΟ (ΕΙΔΟΤ) 3 7.215,36€ 8.947,05€ 

ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 69.885,36 €  

(ΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%) 16.772,486 €  

ΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  86.657,85 € 

 

ΜΕΡΟ Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ – ΦΤΛΛΑ ΤΜΜΟΡΦΩΘ (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 

Οι Τεχνικζσ Απαιτιςεισ – Φφλλα Συμμόρφωςθσ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) αναλφονται ανά 
δθμοπρατοφμενο ΤΜΘΜΑ (ΕΙΔΟΣ) ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ. Για κάκε ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ, τα Φφλλα 
Συμμόρφωςθσ αποτελοφνται από τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ προσ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρίνακεσ 
Ρ1Α) και τα Φφλλα Συμμόρφωςθσ προσ τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ (Ρίνακασ Ρ1Β). 

 
 

1. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΤΣΘΡΑ ΧΕΙΡΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Α - 2 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ  

I. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΤΣΘΡΑ ΧΕΙΡΟ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Οι κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ κα είναι 
κατάλλθλοι για εξωτερικι χριςθ ςε κατοικίεσ και για 
κομποςτοποίθςθ κυρίωσ φυτικϊν υπολειμμάτων 
φαγθτοφ και πράςινων υπολειμμάτων κιπου.  

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι κα είναι κατάλλθλοι για τθν επεξεργαςία 
οργανικϊν απορριμμάτων, όπωσ φλοφδεσ από 
φροφτα και λαχανικά, κομμζνα κλαδιά, φυτά, χόρτα, 
κουρεμζνο γραςίδι, φφλλα κλπ. 

ΝΑΙ   

1.3 Οι υπό προμικεια κάδοι κα είναι πρόςφατθσ 
καταςκευισ και όχι παλαιότεροι των εννζα (9) μθνϊν 
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Να υπάρχει δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο 
τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. 

ΝΑΙ   

1.4 Ο καταςκευαςτισ των κάδων να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ κατά το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001 
ι ιςοδφναμο και κατά το πρότυπο περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ISO 14001 ι ιςοδφναμο για τθν 
καταςκευι του ςυγκεκριμζνου είδουσ. 

   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ 

Θα ζχουν ελάχιςτθ χωρθτικότθτα 300 L, με μζγιςτθ 
αποδεκτι χωρθτικότθτα τα 380 L. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Α - 2 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ  

I. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΤΣΘΡΑ ΧΕΙΡΟ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

2.2 Καταςκευι –Υλικά 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι από ανακυκλϊςιμο 
πολυαικυλζνιο ι πολυπροπυλζνιο, ανκεκτικό ςτον 
πολυμεριςμό από τον ιλιο. (προσ απόδειξθ να 
προςκομιςτεί το φφλλο ιδιοτιτων τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

Θα ςυναρμολογοφνται εφκολα και να ςυνοδεφονται 
από κάκε απαραίτθτο εξάρτθμα. 

ΝΑΙ   

2.3 Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

 Το ςϊμα του κάδου κα διαςφαλίηει υψθλι αντοχι 
ςτισ καταπονιςεισ και τισ παραμορφϊςεισ κακϊσ 
και ανκεκτικότθτα ςε απότομεσ κερμοκραςιακζσ 
μεταβολζσ (ψφχοσ, ηζςτθ), επίδραςθ τθσ θλιακισ 
ακτινοβολίασ UV και χθμικζσ επιδράςεισ. (προσ 
απόδειξθ να προςκομιςτεί το φφλλο ιδιοτιτων τθσ 
πρϊτθσ φλθσ). 

 Θα ζχουν ανϊτατο φψοσ 100 cm και να μθν ζχουν 
πάτο (βάςθ) ϊςτε τα βιολογικά απορρίμματα να 
ζρχονται απευκείασ ςε επαφι με το χϊμα. 

 Οι κάδοι κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 
ειδικό εργαλείο ανάδευςθσ κομπόςτ. 

 Οι κάδοι κα φζρουν χαρακτθριςτικά του Διμου 
και του προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Β – 2 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ την ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

ΣΜΘΜΑ 1: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ  

I. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΣΕ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΤΣΘΡΑ ΧΕΙΡΟ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΠΑΡΑΔΟΘ 

1.1 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εντόσ ζξι (6)  

μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο τόποσ 

παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ κα είναι οι εγκαταςτάςεισ του 

Εργοταξίου του Διμου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΤΘΘ 

2.1 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 
Οι προςφερόμενοι κάδοι κα ςυνοδεφονται από 
τουλάχιςτον 2 ετϊν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ /αντοχισ 
ςε διάβρωςθ κλπ. 

ΝΑΙ   

3. ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
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3.1 Τεκμθρίωςθ 
Πλοσ ο εξοπλιςμόσ όταν κα παραδοκεί κα ςυνοδεφεται 
από τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά, οδθγίεσ 
ςυναρμολόγθςθσ ςτα Ελλθνικά ι/και 
εικονογραφθμζνεσ, εγχειρίδιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ 
και αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν ςτθν Ελλθνικι ι ςτθν 
Αγγλικι γλϊςςα. 

Να 
αναφερκεί 

  

 
 

2. ΚΑΔΟΙ ΚΟΤΗΙΝΑ 10L  

 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Α - 2 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 1: ΚΑΔΟΙ ΚΟΤΗΙΝΑ 10L 

IΙ. ΚΑΔΟΙ ΚΟΤΗΙΝΑ 10LΣ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Οι κάδοι κουηίνασ (χωρθτικότθτασ 10 lt +/- 5%) 
πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν ςυλλογι 
οργανικϊν απορριμμάτων και να είναι απόλυτα 
ςτεγανοί μζχρι το χείλοσ τουσ για να αποφεφγετε θ 
διαρροι ςτραγγιςμάτων ι υγρϊν από τα οργανικά 
απορρίμματα. 

ΝΑΙ   

1.2 Οι υπό προμικεια κάδοι κα πρζπει να είναι 
καινοφριοι και όχι παλαιότεροι των εννζα (9) μθνϊν 
από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
και αμεταχείριςτοι. Να υπάρχει δυνατότθτα 
ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ 
ηωισ του. 

ΝΑΙ   

1.3 Ο καταςκευαςτισ των κάδων να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ κατά το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001 
ι ιςοδφναμο, κατά το πρότυπο περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ ISO 14001 ι ιςοδφναμο και κατά το 
πρότυπο ISO 45001 (ι OSHAS 18001) υγιεινισ και 
αςφάλειασ ι ιςοδφναμο για τθν καταςκευι του 
ςυγκεκριμζνου είδουσ. Ο προμθκευτισ των κάδων να 
είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά το πρότυπο ποιότθτασ ISO 
9001 ι ιςοδφναμο για εμπορεία και τεχνικι 
υποςτιριξθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ 

Θα πρζπει να αποτελοφνται από το κυρίωσ ςϊμα, το 

καπάκι και τθν χειρολαβι και να ζχουν χωρθτικότθτα 

περίπου 10 λίτρα ±5%. 

ΝΑΙ   

2.2 Καταςκευι –Υλικά 

Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι από 100% 

παρκζνο πολυπροπυλζνιο, ι πολυαικυλζνιο που να 

ζχει εμπλουτιςκεί με ειδικά πρόςκετα για να 

προφυλάςςονται αποτελεςματικά από απότομεσ 

κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ (μεγάλο ψφχοσ ι ηζςτθ), 

επίδραςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ UV και χθμικζσ 

επιδράςεισ (προσ απόδειξθ να προςκομιςτεί το 

ΝΑΙ   
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φφλλο ιδιοτιτων τθσ πρϊτθσ φλθσ). 

2.3 Καπάκι 

Το καπάκι  κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτακερά ςτο 

κυρίωσ ςϊμα και είναι αποςπϊμενο για εφκολο 

κακάριςμα. Να διακζτει ευρφ εμπρόςκιο χείλοσ για 

το εφκολο άνοιγμα ακόμθ και με τθν άκρθ του 

δαχτφλου.  

ΝΑΙ   

2.4 Xειρολαβι 

Θα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον μία χειρολαβι, 

για να επιτρζπει τθν άνετθ και εφκολθ μεταφορά. Θ 

χειρολαβι πρζπει να ζχει τζτοιο ςχεδιαςμό οφτωσ 

ϊςτε να μπορεί να κρατιςει μιςάνοιχτο το καπάκι 

για ευκολία ςτθν απόκεςθ των απορριμμάτων.  

ΝΑΙ   

2.5 Χρϊμα 
Οι κάδοι κα είναι χρϊματοσ καφζ και κα φζρουν 
χαρακτθριςτικά του Διμου και του προγράμματοσ 
χρθματοδότθςθσ. 

ΝΑΙ   

 
 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Β – 2 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ την ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

ΣΜΘΜΑ 1: ΚΑΔΟΙ ΚΟΤΗΙΝΑ 10L 

IΙ. ΚΑΔΟΙ ΚΟΤΗΙΝΑ 10LΣ 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΠΑΡΑΔΟΘ 

1.1 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εντόσ ζξι (6)  

μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο τόποσ 

παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ κα είναι οι εγκαταςτάςεισ του 

Εργοταξίου του Διμου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΤΘΘ 

2.1 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 

Οι προςφερόμενοι κάδοι κα καλφπτονται από 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ/αντοχισ ςε διάβρωςθ 
κλπ. τουλάχιςτον 2 ετϊν. 

ΝΑΙ   

 

 
 

3. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120L και 240L 
 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Α - 3 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 2:  ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120L και 240L  

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
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1.1 Οι κάδοι μθχανικισ αποκομιδισ πρζπει να είναι 
αμεταχείριςτοι, πρόςφατθσ καταςκευισ και όχι 
παλαιότεροι των εννζα (9) μθνϊν από τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
πλαςτικοί, τροχιλατοι, με δφο τροχοφσ, να 
ακολουκοφν τα πρότυπα ΕΝ 840 -1, 5, 6 ςτθ νεότερθ 
ζκδοςι τουσ και να είναι ικανοί να δεχκοφν οικιακά, 
εμπορικά και βιομθχανικά οργανικά απόβλθτα. 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι κα είναι κατάλλθλοι για τθν προςωρινι 
αποκικευςθ όλων των οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν οργανικϊν αποβλιτων. 

ΝΑΙ   

1.3 Ο καταςκευαςτισ των κάδων να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ κατά το πρότυπο ποιότθτασ ISO 
9001 ι ιςοδφναμο, κατά το πρότυπο 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 ι ιςοδφναμο 
και κατά το πρότυπο ISO 45001 (ι OSHAS 18001) 
υγιεινισ και αςφάλειασ ι ιςοδφναμο για τθν 
καταςκευι του ςυγκεκριμζνου είδουσ. Ο 
προμθκευτισ των κάδων να είναι πιςτοποιθμζνοσ 
κατά το πρότυπο ποιότθτασ ISO 9001 ι ιςοδφναμο 
για τθν εμπορεία και τεχνικι υποςτιριξθ του 
ςυγκεκριμζνου είδουσ. 

ΝΑΙ   

1.4 Να υπάρχει δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου 
ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. 

ΝΑΙ   

1.5 Ο κάδοσ πρζπει να φζρει ςτισ δφο πλευρζσ του 
ανακλαςτικά ςιματα ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να 
είναι ορατόσ και τθν νφχτα (ςφμφωνα με το 
ΕΝ12899-1  RA 2). 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τφποσ, μζγεκοσ: 
Θ χωρθτικότθτα των κάδων κα είναι 120 /240  λίτρα 
+/- 5% αντίςτοιχα. 
Σε όλουσ τουσ κάδουσ κα υπάρχουν ςτοιχεία 
ιδιοκτθςίασ, το ζτοσ προμικειασ, κακϊσ και ςυνεχι 
αρίκμθςθ, (κακ’ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ) με 
ευμεγζκθ  γράμματα με ανάγλυφθ ανεξίτθλθ 
κερμοεκτφπωςθ ςτο οπίςκιο τμιμα του κάδου.  Θα 
υπάρχουν χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ 
χρθματοδότθςθσ. 
Στθν μπροςτινι πλευρά τουσ κα πρζπει να φζρουν 
ετικζτα μεγζκουσ περίπου Α4, ανκεκτικι ςτθ χριςθ 
του κάδου, που να παρζχει ςτοιχεία πλθροφόρθςθσ 
ςχετικά με τθν ορκι χριςθ του κάδου 
βιοαποβλιτων. 

ΝΑΙ   

2.2 Καταςκευι –Υλικά: 
Το υλικό καταςκευισ των κάδων πρζπει να είναι 
παρκζνο υψθλισ πυκνότθτασ πολυαικυλζνιο που 
ζχει εμπλουτιςκεί με ειδικά πρόςκετα που 
προφυλάςςουν αποτελεςματικά από απότομεσ 
κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ και τθν θλιακι 
ακτινοβολία. Ρροσ απόδειξθ να προςκομιςτεί το 
φφλλο ιδιοτιτων τθσ πρϊτθσ φλθσ.  
Το κυρίωσ ςϊμα και το καπάκι πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνα με χφτευςθ μονομπλόκ ςε 
τελευταίασ τεχνολογίασ πρζςα (injection moulding). 

ΝΑΙ   

2.3 Το πάχοσ του κυρίωσ ςϊματοσ και του πυκμζνα να 
είναι τουλάχιςτον 3 mm. Να υποβλθκεί βεβαίωςθ 
καταςκευαςτι για τα πάχθ.  

ΝΑΙ   
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2.4 Κυρίωσ ςϊμα (κορμόσ): 
Το κυρίωσ ςϊμα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςε 
χφτευςθ μονομπλόκ με βακιζσ κάκετεσ νευρϊςεισ ςε 
όλεσ τισ πλευρζσ του για να αντζχει ςε καταπόνθςθ 
και να μθν υπόκειται ςε παραμορφϊςεισ. 
 
Να ζχει μορφι που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ 
δυνατι ςτακερότθτα ζναντι ανατροπισ του και τθν 
πλιρθ και εφκολθ εκκζνωςι του από τα 
απορρίμματα με ολίςκθςθ κατά τθν ανατροπι του 
από τουσ μθχανιςμοφσ ανφψωςθσ και ανατροπισ 
των απορριμματοφόρων οχθμάτων. Ο ςχεδιαςμόσ 
του (ςχιμα, ςτρογγυλεμζνεσ επιφάνειεσ) και θ 
εντελϊσ λεία εςωτερικι επιφάνεια να εγγυϊνται τθν 
κακαριότθτα και υγιεινι χριςθ του κάδου ακόμθ και 
όταν δεν χρθςιμοποιοφνται πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 
 
Θ χειρολαβι μεταφοράσ πρζπει να είναι εργονομικι 
για να επιτρζπει τθν άνετθ και εφκολθ μεταφορά. Το 
χείλοσ προςαρμογισ ςε ανυψωτικό μθχανιςμό 
πρζπει να είναι με ειδικι ενίςχυςθ για μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ και να παρζχει εφκολθ και ακριβι 
πρόςφυςθ ςτουσ τυποποιθμζνουσ μθχανιςμοφσ 
ανφψωςθσ τφπου «χτζνασ» και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο ΕΝ 840. 
 
Στισ δυο πλευρικζσ του επιφάνειεσ του κυρίωσ 
ςϊματοσ και κοντά ςτο χείλοσ αυτοφ πρζπει να 
διακζτει κυρίδεσ αεριςμοφ με μικροοπζσ που κα 
επιτρζπουν τθν κυκλοφορία του αζρα ςτο εςωτερικό 
του αλλά ταυτόχρονα κα εμποδίηουν τθν είςοδο 
νεροφ τρωκτικϊν ι εντόμων μζςα ςτον κάδο. 
 
O κάκε κάδοσ κα διακζτει υποδοχι για τοποκζτθςθ 
chip ταυτοποίθςθσ RFID ςε μθ ορατό από τουσ 
χριςτεσ ςθμείο.  
Στον κυρίωσ ςϊμα ςτθν οπίςκια πλευρά του και ςτο 
κατϊτερο ςθμείο, πρζπει υποχρεωτικά να υπάρχει 
οπι που κα καταςκευάηεται κατά τθν χφτευςθ 
μονομπλόκ αποκλειομζνων των ιδιοκαταςκευϊν, για 
τθν εκροι των υγρϊν μετά τον κακαριςμό του 
κάδου. Θ οπι αυτι πρζπει να καλφπτεται με καπάκι 
και να ζχει απόλυτθ ςτεγανότθτα. 

ΝΑΙ   

2.5 Καπάκι: 
To καπάκι πρζπει να προςαρμόηεται ςτακερά ςτο 
κυρίωσ ςϊμα με δφο ειδικοφσ ςυνδζςμουσ και να 
ζχει τουλάχιςτον δφο χειρολαβζσ τοποκετθμζνεσ 
εργονομικά ϊςτε να διευκολφνεται το άνοιγμα του 
για τθν τοποκζτθςθ των απορριμμάτων και πρζπει 
να ανοίγει εφκολα με απλό τράβθγμα προσ τα 
επάνω, ενϊ όταν είναι κλειςτό να εφαρμόηει 
ακριβϊσ ςτο κυρίωσ ςϊμα για να αποφεφγονται θ 
διαφυγι οςμϊν και θ είςοδοσ εντόμων και νεροφ 
ςτον κάδο. 
Το καπάκι πρζπει να διακζτει διάτρθςθ που κα 
επιτρζπει τθν κυκλοφορία του αζρα ςτο εςωτερικό 
ςε ςτεγαηόμενο ςθμείο που δεν κα επιτρζπεται θ 
είςοδοσ νεροφ τρωκτικϊν θ εντόμων μζςα ςτον 
κάδο. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Β - 3 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ την ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

ΣΜΘΜΑ 2: ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120L και 240L 

Το καπάκι του κάκε κάδου κα διακζτει κλειδαριά 
τριγωνικοφ τφπου που κα κλειδϊνει αυτόματα κατά 
το κλείςιμο του καπακιοφ για να αποτρζπει τθν 
απόκεςθ ογκωδϊν ι κοινϊν απορριμμάτων ςτον 
κάδο. H κλειδαριά κα ζχει ειδικό ςχεδιαςμό που κα 
απελευκερϊνει αυτόματα το καπάκι κατά τθν 
ανατροπι του κάδου ςτο απορριμματοφόρο όχθμα 
κατά τθν εκκζνωςθ του(Βαρυτικι κλειδαριά).  

2.6 Τροχοί 
Οι κάδοι 120/240 λίτρων κα διακζτουν δφο  
ακόρυβουσ ανεξάρτθτουσ τροχοφσ από ςυμπαγζσ 

ελαςτικό διαμζτρου 200 mm, βαρζωσ τφπου. 
Οι δφο τροχοί πρζπει να διαςφαλίηουν τθν εφκολθ 
και άνετθ μετακίνθςθ ακόμθ και ςε επικλινι εδάφθ 
ι ςκάλεσ. Ο άξονασ πρζπει να αςφαλίηει και να 
ανοίγει μόνο με χριςθ ειδικϊν εργαλείων. 
Ο άξονασ των τροχϊν πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Οι 
τροχοί να φζρουν εξωτερικά λάςτιχο που 
εξαςφαλίηει εφκολθ, άνετθ και ακόρυβθ μετακίνθςθ. 
Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ. 

ΝΑΙ   

2.7 Άλλα ςτοιχεία 
Οι κάδοι πρζπει να είναι κατάλλθλοι για 
ανυψωτικοφσ μθχανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν τα 
ςφγχρονα απορριμματοφόρα διεκνϊν 
προδιαγραφϊν με ςφςτθμα τφπου «χτζνασ». 
 
Θ διαμόρφωςθ των κάδων να είναι τζτοια ϊςτε να 
είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τουσ και να 
πλζνονται αυτομάτωσ από τα ειδικά οχιματα 
πλφςεωσ (καδοπλυντιρια) που κυκλοφοροφν ςτθν 
Ελλθνικι και τθν Διεκνι αγορά, κακϊσ και να είναι 
δυνατόν να ανυψωκοφν αςφαλϊσ από τον 
ανυψωτικό μθχανιςμό του πλυντθρίου κάδων. 
 
Οι κάδοι κα είναι χρϊματοσ καφζ, το οποίο κα ζχει 
επιτευχκεί ςτθν α’ φλθ κατά τθν χφτευςθ. 
Επάνω ςτο ςϊμα ι και ςτο καπάκι, κα φζρουν 
ανάγλυφεσ επιγραφζσ, ςτισ οποίεσ κα αναφζρονται 
κατϋ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

• Το Ρρότυπο EN 840. 
• Θ ςιμανςθ CE. 
• Ο μινασ και το ζτοσ παραγωγισ. 
• Ο καταςκευαςτισ. 
• Ο προμθκευτισ. 
• Θ χωρθτικότθτα του κάδου ςε λίτρα. 
• Θ ςιμανςθ αςφαλείασ και ποιότθτασ ςτθν 

χριςθ ςφμφωνα με τα πιςτοποιθτικά που 
διακζτει ο κάδοσ. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.). 

 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΠΑΡΑΔΟΘ 

1.1 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εντόσ ζξι (6)  

μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο τόποσ 

παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ κα είναι οι εγκαταςτάςεισ του 

Εργοταξίου του Διμου. 

ΝΑΙ   

2. ΕΓΓΤΘΘ 

2.1 Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ 
Οι προςφερόμενοι κάδοι κα καλφπτονται από εγγφθςθ 
τουλάχιςτον 2 ετϊν καλισ λειτουργίασ/αντοχισ ςε 
διάβρωςθ κλπ. 

ΝΑΙ   

3. ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ – ΤΝΣΘΡΘΘ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

3.1 Διακεςιμότθτα ςε ανταλλακτικά 
Οι κάδοι να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καταςκευισ 
ανταλλακτικϊν διάρκειασ τουλάχιςτον 5 ετϊν. Το 
διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων ανταλλακτικϊν 
να μθν είναι μεγαλφτερο των 10 θμερϊν. Θ 
ανταπόκριςθ του ςυνεργείου 
ςυντιρθςθσ/αποκατάςταςθσ και θ ζντεχνθ 
αποκατάςταςθ βλαβϊν να γίνεται το πολφ εντόσ πζντε 
(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ. Να ςυνοδεφονται από εικονογραφθμζνο 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικϊν ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι, που κα ανανεϊνεται ςε 
περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου και ζγγραφθ δζςμευςθ 
ζκπτωςθσ τουλάχιςτο 25%. 

ΝΑΙ   

3.2 Συντιρθςθ/service 
Ρεριγραφι του τρόπου αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν 
ςυντιρθςθσ / service. 

Να αναφερκεί   

 
 
 
 

4. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L (ΓΙΑ 3 ΜΘΝΕ) 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Α - 4 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 3: ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L (ΓΙΑ 3 ΜΘΝΕ) 

Ι. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Οι ςάκοι απορριμμάτων πρζπει να ζχουν τζλεια 
προςαρμογι ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων για τουσ 
οποίουσ προορίηονται. 

ΝΑΙ   

2. ΕΙΔΙΚΑ 

2.1 Γενικά, τφποσ, ενδεικτικζσ διαςτάςεισ 

Για τον κάδο 10lt θ διάςταςθ είναι: 30 + 6 + 6 x 85  

(πλάτοσ + πιζτα + πιζτα x φψοσ) +/-5%. 

ΝΑΙ   
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Α - 4 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ τισ ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ 

ΣΜΘΜΑ 3: ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L (ΓΙΑ 3 ΜΘΝΕ) 

Ι. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

2.2 Καταςκευι –Υλικά 

Υλικό παρκζνο, βιοαποκοδομιςιμο και 

κομποςτοποιιςιμο ςε ςυνκικεσ βιομθχανικισ 

κομποςτοποίθςθσ, χωρίσ πρόςκετα παραδοςιακϊν 

πλαςτικϊν υλικϊν προερχόμενα από ορυκτοφσ 

πόρουσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των 

προτφπων EN 13432 «Συςκευαςίεσ – Απαιτιςεισ για 

τισ ανακτιςιμεσ ςυςκευαςίεσ μζςω 

λιπαςματοποίθςθσ και βιοαποδόμθςθσ. 

Θ πυκνότθτα τθσ πρϊτθσ φλθσ κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτερθ από 1.30gr/cm3  

Τα ςυςτατικά τθσ βιοαποκοδομιςιμθσ και 

κομποςτοποιιςιμθσ πρϊτθσ φλθσ, που προζρχονται 

από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κα πρζπει να ζχουν 

παραχκεί από φυτικοφσ πόρουσ μθ γενετικά 

μεταλλαγμζνουσ. Απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ (επί 

ποινι αποκλειςμοφ) τθσ διλωςθσ του παραγωγοφ 

τθσ πρϊτθσ φλθσ ότι τα ςυςτατικά είναι NON GMO 

Απαραίτθτθ (επί ποινι αποκλειςμοφ) θ προςκόμιςθ 

του πιςτοποιθτικοφ OK COMPOST και για τθν πρϊτθ 

φλθ και για το τελικό προϊόν από πιςτοποιθμζνουσ 

φορείσ. 

ΝΑΙ   

2.3 Χαρακτθριςτικά Σακοφλασ 

 Καταςκευι με ςυγκόλλθςθ ςτον πυκμζνα. 

 Κατάλλθλθ αντοχι για υπολείμματα 
τροφϊν. 

 Οι ςάκοι κα είναι χρϊματοσ λευκοφ. 

 Απαραίτθτθ θ αναγραφι ςε κάκε ςακοφλα 
του ςιματοσ OK COMPOST βάςει του 
κωδικοφ πιςτοποίθςθσ που διακζτει. 

 Οι ςάκοι κα φζρουν τα ςτοιχεία του διμου 
και μινυμα ςφμφωνα με τθν υπόδειξθ τθσ 
υπθρεςίασ. 

ΝΑΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑ Π1Β – 4 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ την ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

ΣΜΘΜΑ 3: ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L (ΓΙΑ 
3 ΜΘΝΕ) 

Ι. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1. ΠΑΡΑΔΟΘ 
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ΠΙΝΑΚΑ Π1Β – 4 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ προσ την ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

ΣΜΘΜΑ 3: ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L (ΓΙΑ 
3 ΜΘΝΕ) 

Ι. ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΘΙΜΕ ΑΚΟΤΛΕ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10L 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΘ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

1.1 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί εντόσ ζξι (6)  

μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο τόποσ 

παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ κα είναι οι εγκαταςτάςεισ του 

Εργοταξίου του Διμου. 

ΝΑΙ   

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ 

ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

1. Καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.   Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ απαιτείται να 
προκφπτει ότι το φψοσ του («γενικοφ») ετιςιου κφκλου εργαςιϊν κάκε ζτουσ για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ είναι μεγαλφτερο από το 25% του προχπολογιςμοφ πλζον Φ.Ρ.Α., τθσ υπό ανάκεςθ 
προμικειασ (του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων που ςυμμετζχει). 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των (3) 
τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 25% του προχπολογιςμοφ πλζον Φ.Ρ.Α, τθσ υπό ανάκεςθ 
προμικειασ  (του Τμιματοσ ι των Τμθμάτων που ςυμμετζχει). 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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3.   Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 
ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε 
πρότυπα, ωσ εξισ: 

Για τα είδθ των Τμθμάτων 1 &2: Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο ΕΝ 840 «Κυλιόμενοι κάδοι 
αποβλιτων». 

Για τα είδθ του Τμιματοσ 3: Ριςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με το Ρρότυπο ΕΝ 13432 «Συςκευαςίεσ – 
Απαιτιςεισ για τισ ανακτιςιμεσ ςυςκευαςίεσ μζςω λιπαςματοποίθςθσ και βιοαποδόμθςθσ». 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 
ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘΔΙΑΧΕΙΡΙΘ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
τα εξισ: 

Για τα είδθ των Τμθμάτων 1 &2: (κάδοι): 
α) O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ για 

καταςκευι του υπό προμικεια είδουσ.  

β) O προμθκευτισ των κάδων πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ για τθν 

εμπορεία και τεχνικι υποςτιριξθ. 

γ) O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με πρότυπο 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001 ι άλλο ιςοδφναμο για καταςκευι του υπό προμικεια είδουσ. 

Επιπλζον για τα είδθ των Τμθμάτων 1 &2:, πλθν του είδουσ κάδοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ με εργαλείο 
ανάδευςθσ: 

δ) O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ με πρότυπο υγιεινισ και 
αςφάλειασ κατά τα πρότυπα ISO 45001 ι άλλο ιςοδφναμο για καταςκευι του υπό προμικεια είδουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.   

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

Είδοσ διαδικαςίασ –Κριτήρια ανάθεςησ 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

τιμισ ανά Τμιμα. Ρροςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα, για το ςφνολο των 

απαιτιςεων και των ποςοτιτων του κάκε Τμιματοσ. 
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ΜΕΡΟ Δ . ΕΙΔΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο τησ προμήθειασ 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τθ διαχείριςθ βιοαποβλιτων του Διμου 
Ηίτςασ. 

Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ προμικεια εξοπλιςμοφ κάδων για τθ χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων. Θα  πραγματοποιθκεί προμικεια των ακόλουκων ειδϊν: 

1. 294 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 300 λίτρων με εργαλείο ανάδευςθσ κομπόςτ 

2. 2.173Καφζ κάδοι βιοαποβλιτων κουηίνασ πλαςτικοί 10 lt 

3. 28 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120lt 

4. 156 Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 240 lt 

5. 45.096 Κομποςτοποιιςιμεσ ςακοφλεσ για κάδο κουηίνασ 10 lt 

και τθ μεταφορά και τοποκζτθςθ ςτο χϊρο του εργοταξίου του Διμου, διενζργεια δοκιμϊν, 
εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ / λειτουργία του εξοπλιςμοφ (όπου απαιτείται) και παράδοςθ ςε κατάςταςθ 
άριςτθσ και απροβλθμάτιςτθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ 
τουπρομθκευτι. 

 

Τα υπό προμικεια τμιματα (είδθ) παρουςιάηονται ακολοφκωσ: 

 
 

ΣΜΘΜΑ 1:  

I. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΤΕΣ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑΣ ~300L ΜΕ ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟ 
ΑΝΑΔΕΥΤΘΑ ΧΕΙΟΣ 

II. ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 LT 

ΣΜΘΜΑ 2: 

I. ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 120 LT 

II. ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ 240 LT 

ΣΜΘΜΑ 3: 

I. ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 10 LT 

 

 
ΑΡΘΡΟ 2: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ υπάγονται ςτισ διατάξεισ των: 

 
 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 



15 
 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε 
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιωνςυµβάςεων και 
λοιπζσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 76928/13.07.2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Επικρατείασ με κζμα: “φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 3075)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσμε κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ)» 

 τθσαρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσαρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και 
ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα», 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ)OJ L 119,  
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 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 Τθν αρ. πρωτ.: 29/2020 μελζτθ “Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Κάδων Βιοαποβλιτων Διμου Ηίτςασ ”, 
Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ: 69.885,36 €, ΦΡΑ 24%: 16.772,49 € , Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: 
86.657,85 € 

 Τθν αρ. 70/2022 (ΑΔΑ:9ΩΔ8ΩΓ-Ο98) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ “Ζγκριςθ 
επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ : Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ Κάδων Βιοαποβλιτων Διμου Ηίτςασ” 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 
και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,   είναι τα ακόλουκα: 

1. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόποσ εκτελζςεωσ τησ προμήθειασ – Κριτήριο Κατακφρωςησ 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 86.657,85 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 

%(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 69.885,36 € ΦΡΑ: 16.772,486 €). 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ ανά Τμιμα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: φμβαςη 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 

για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 

κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

ςτοιχεία που ακολουκοφν και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό 

τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016: 

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον 

αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 

διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 

αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 

τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 

από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 

εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .Θ περ. 

αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 

τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 

φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα εξιντα (60) θμερϊν.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 

υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 

αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά 

είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ 

εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ 

των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται 

παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από 

τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

ΑΡΘΡΟ 7: Καλή λειτουργία 
Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 

ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ μόνο για τα είδθ του Τμιματοσ 2 (Εξωτερικοί καφζ κάδοι βιοαποβλιτων πλαςτικοί 120 

lt και 240 lt).  

Το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν κατ' ελάχιςτον από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του 

εξοπλιςμοφ καλείται «περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ». Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 

λειτουργίασ ορίηεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το 

ΦΡΑ. 

Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ. 
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ΑΡΘΡΟ 8: Κυρώςεισ - ζκπτωςη του αναδόχου 
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 

οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 

ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 

δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 

ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 

203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο 

ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 

φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 

τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 

μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 
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Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 

που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 

Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 

διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ. 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόςτιμο  πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 9: Πλημμελήσ ποιότητα καταςκευήσ 

Εφ' όςον θ ποιότθτα των ειδϊν δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηουν 
ελαττϊματα, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα βελτιϊςει ι και να αντικαταςτιςει αν θ υπθρεςία 
το κεωρεί απαραίτθτο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Φόροι - τζλη - κρατήςεισ 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν πλθρωμι του, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: Σρόποσ πληρωμήσ  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ςτο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν 
εκάςτοτε οριςτικι παραλαβι των ειδϊν. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Συγκεκριμζνα, για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι 
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ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν. 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Σιμή - Νόμιςμα 

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ αλλά και τθσ τιμολόγθςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι ςε ΕΥΩ. 
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ρροςφορζσ που δίνουν τιμζσ ςε ςυνάλλαγμα ι ριτρα ςυναλλάγματοσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ προμικειασ και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμίαανακεϊρθςθ. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: Σόποσ παράδοςησ 
Τόποσ παράδοςθσ: Εργοτάξιο Δ. Ηίτςασ 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Διάρκεια ςφμβαςησ - Χρόνοσ παράδοςησ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Λόγω τθσ φφςεωσ τθσ προμικειασ είναι δυνατι και θ τμθματικι παράδοςθ του εξοπλιςμοφ εντόσ του 
παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ. 

 

 
Ελεοφςα   01/03/2022 

ΤΝΣΑΞΑΑ 
 

 

Ελεοφςα      01/03/2022 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Ο ΑΝ/ΣΘ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΘ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      

ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ  

ΔΘΜΟ ΗΙΣΑ  

Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών  

Σμήμα Προμηθειών 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  ΥΡΟΕΓΟ 1: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟY ΚΑΔΩΝ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΗΙΤΣΑΣ 

                 CPV: 34928480-6 & 18937100-7 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 

Θμερομθνία 

[Σφραγίδα-Υπογραφή] 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟY ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΘΣΩΝ ΔΘΜΟΤ ΗΙΣΑ 

ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ: …… 

ΕΤΟΣ: 2022 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΔΘΜΟΣ ΗΙΤΣΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ:  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Κάδοι κουηίνασ 10 lt 2.173 

    

2 

Οικιακόσ 
κομποςτοποιθτισ 
χωρθτικότθτασ ~300L με 
παρελκόμενο αναδευτιρα 
χειρόσ 

294 

    

3 Εξωτερικοί κάδοι 120lt 28     

4 Εξωτερικοί κάδοι 240lt 156     

5 
Κομποςτοποιιςιμεσ 
ςακοφλεσ για κάδο 10lt 
(για 3 μινεσ) 

45.096 

    

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (αριθμητικώσ)  € 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (ολογράφωσ)  

ΦΠΑ 24% (αριθμητικώσ)  € 

ΦΠΑ 24% (ολογράφωσ)  

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικώσ)  € 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΜΕ ΦΠΑ (ολογράφωσ)  
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