
 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΘ. ΑΠΟΦ. : 186/2021 

ΘΕΛΑ :  Έγκπιζη ηυν ηεςσών ηηρ μελέηηρ για ηην ππομήθεια με ηίηλο «ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ 

ΙΑΔΩΜ ΑΠΟΡΡΘΛΛΑΣΩΜ ΠΑΡΑΚΘΑ». 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ 

Έσονηαρ ςπ’ ότιν :  

1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 παπ. 9 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τιρ διαηάξειρ ηηρ πεπ. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377  ηος Ν. 4412/2016 

3. Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08  

4. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 54 παπ. 7 ηος Ν. 4412/2016 

5. Την ςπ’ απιθμό 13/2021 μελέηη για ηην ππομήθεια με ηίηλο «ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΙΑΔΩΜ 
ΑΠΟΡΡΘΛΛΑΣΩΜ ΠΑΡΑΚΘΑ» 

6. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην ππομήθεια αςηή 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

 

 Εγκπίνοςμε ηην ςπ’ απιθμό 13/2021 μελέηη για ηην ππομήθεια με ηίηλο «ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ 

ΙΑΔΩΜ ΑΠΟΡΡΘΛΛΑΣΩΜ ΠΑΡΑΚΘΑ», όπυρ επιζςνάπηεηαι και αποηελεί αναπόζπαζηο 

ημήμα ηηρ παπούζαρ 

 

                                  Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 

 

 

 

 

                                                                        ΜΘΙΗΣΑ ΑΡΕΣΑΙΗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

ΑΜΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 

   Ζάκσνθος: 08-06-2021   

    Αριθ.  Πρωτ.  : 11111   

 

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΜΟΛΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ                                                                            

ΔΗΛΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ                                                                                     
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ 
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 

 
                  

           

           

           

           

ΣΗΣΙΟ:  
"   Ππομήθεια κάδων αποππιμμάηων παπαλίαρ   " 

 

Απ. Κελέηηρ: 13/2021 

  
           

           

                   

ΚΔΙΔΣΖ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
(ζύμθωνα με ηο N.4412/2016) 

 

Πποϋπολογιζμόρ: 2.480,00 € 
                  

           

           

Εάκςνθορ       07-06-2021 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 
Γ/ΛΖ, ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ  &     
ΠΟΙ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Δνέπγεια : Πξνκήζεηα θάδσλ 
απνξξηκκάησλ παξαιίαο   
Πποϋπολογιζμόρ: 2.480,00  €  
Θ.Α: 15.7135.105  
Απιθ. Κελέηηρ :  13 / 2021 

Γ/νζη : Βαλάην 
Σ.Θ: 29100, Εάθπλζνο 
Πληποθοπίερ : Αξβαληηάθεο Ληθ.                               
Σηλ. : 2695360941 
Fax : 2695360923 

 

  

 

1. ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΘΑΓΩΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΩΛ ΠΑΡΑΙΗΑ πξνθεηκέλνπ 
λα εμνπιηζηνύλ νη παξαιίεο ηεο Εαθύλζνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε θαζαξηόηεηα απηώλ. 

 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθώλ έρνπλ σο εμήο : 

Πιαζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ παξαιίαο, ρσξεηηθόηεηαο 70 lit , κε αησξνύκελν θαπάθη, 
ρξώκαηνο κπιε. 

 
Ζ ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 « Γεκόζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» 
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.480,00  επξώ, ζπκπ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
24%, θαη ζα βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ζηνλ Θ.Α.: 
15.7135.105  
 

 

ΕΑΘΤΛΘΟ  07/06/2021 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

 

                            ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
ΠΔ ΓΔΩΠΟΛΟ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 
Γ/ΛΖ, ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ &  
ΠΟΙ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Δνέπγεια : Πξνκήζεηα θάδσλ 
απνξξηκκάησλ παξαιίαο   
Πποϋπολογιζμόρ: 2.480,00  €  
Θ.Α: 15.7135.105  
Απιθ. Κελέηηρ :  13 / 2021 

Γ/νζη : Βαλάην 
Σ.Θ: 29100, Εάθπλζνο 
Πληποθοπίερ : Αξβαληηάθεο Ληθ.                               
Σηλ. : 2695360941 
Fax : 2695360923 

 

  

2. ΓΔΛΗΘΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΛ 

 
Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 
 
Ζ αλάζεζε αθνξά ηελ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΓΩΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΩΛ ΠΑΡΑΙΗΑ   γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 30-09-2021 ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού ποσού 

σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού. 
 
Άπθπο 2ο :     Ηζσύοςζερ διαηάξειρ  
 
     Ζ δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ππάγεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο: 

 Σνπ Λ. 4412 / 2016 ( ΦΔΘ 147 / 8-8-2016 ) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ ) . 

 Σνπ Λ. 3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 
 Σνπ N. 3852/10 (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) : Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο. 

 Σνπ N. 3861/10 (ΦΔΘ 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 
ζηνδηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Tνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ204 Α/15-9-2011) ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε 
ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Λ.4072/12 (ΦΔΘ86Α) Σξνπνπνίεζε. 

 
 
Άπθπο 3ο : ςμβαηικά ζηοισεία 

 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
α. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  
β. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο  
γ. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  
 
Άπθπο 4ο : Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ  
   
Υξνληθό δηάζηεκα από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη έσο 30-09-2021 ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος 

σςμβατικού ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού. 
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Άπθπο 5ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 
 
Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεύζεη ην Γήκν κε όια ηα είδε όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή θαη επζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε 
απηώλ. 
 
Άπθπο 6ο : Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 
 
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
 
Άπθπο 7ο : Ανωηέπα βία 
 
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 
επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά 
θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα 
ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, 
πόιεκνο, αηύρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα 
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο 
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο 
εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα.                                                                       
 
Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών  
 
Οη ηηκέο  δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   
 
Άπθπο 9ο: Δίδορ ππομήθειαρ 
 
Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνκήζεηα ησλ εηδώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 
 
Άπθπο 10ο: Παπαλαβή ειδών 
 

Ζ παξαιαβή ησλ εηδώλ δηελεξγείηαη από αξκόδηα Δπηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ.  
 
Άπθπο 11ο: Τπογπαθή ύμβαζηρ 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

 
 
Άπθπο 12ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
 
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, 
ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά 
ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
Άπθπο 13ο : Δπίλςζη διαθοπών 
 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.   
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Άπθπο 14ο : Σπόπορ πληπωμήρ 
 
Σν θόζηνο πξνκήζεηαο ησλ εηδώλ θαζνξίδεηαη ζε 2.480,00   επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
24% , γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από 
έθδνζε ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εηδώλ. ην πνζό 
ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ 
ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη 
ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

 
 
 

ΕΑΘΤΛΘΟ  07/06/2021 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

 

                            ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
ΠΔ ΓΔΩΠΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Σ59ΩΡ1-ΟΛ8



        
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 
ΓΖΚΟ ΕΑΘΤΛΘΟΤ 
Γ/ΛΖ, ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ,     
ΠΡΑΗΛΟΤ & ΠΟΙ. ΠΡΟΣΑΗΑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Δνέπγεια : Πξνκήζεηα θάδσλ 
απνξξηκκάησλ παξαιίαο   
Πποϋπολογιζμόρ: 2.480,00  €  
Θ.Α: 15.7135.105  
Απιθ. Κελέηηρ :  13 / 2021 

Γ/νζη : Βαλάην 
Σ.Θ: 29100, Εάθπλζνο 
Πληποθοπίερ : Αξβαληηάθεο Ληθ.                               
Σηλ. : 2695360941 
Fax : 2695360923 

 

  

3. ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΚΔΙΔΣΖ 

 

Α/Α ΔΗΓΟ CPV 
Κονάδα 
Κέηπηρ. 

ΠΟΟΣ. 
ΣΗΚΖ 

ΚΟΛΑΓ. 
(€) 

ΓΑΠΑΛΖ 
(€) 

1 
Θάδνη απνξξηκκάησλ 

70 lt 
44613700-7 Σκρ. 200 10 2.000,00 

                                                                                                     ΤΛΟΙΟ 2.000,00 

                                                                                                ΦΠΑ 24% 480,00 

                                                                                     ΣΔΙΗΘΟ ΤΛΟΙΟ 2.480,00 

 

 

ΕΑΘΤΛΘΟ  07/06/2021 

ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ 

 

                            ΑΡΒΑΛΗΣΑΘΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
ΠΔ ΓΔΩΠΟΛΟ 
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