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                          ΑΡ.ΜΕΛ.: 159/2017 

ΤΙΤΛΟΣ: "Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων 

κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 

για τις ανάγκες Δ.Κ Πλωμαρίου

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο Προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία δύο (2) βυθιζόμενων 

συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1100 lit τα 

οποία θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δ.Κ Πλωμαρίου σε 

παρακείμενο χώρο μπροστά από τις κοινοτικές τουαλέτες. 

Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη, που απαιτείται για την τοποθέτηση των συστημάτων κάθετης 

διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες αποκατάστασης 

πιθανών φθορών που ενδεχομένως δημιουργηθούν στους παρακείμενους χώρους λόγω εργασιών, πιθανή 

άντληση εισερχόμενων υδάτων στις θέσεις εκσκαφών - στεγανοποίηση θαλάμων εκσκαφής, καθώς και 

μικρής κλίμακας μετατροπές των υπόγειων δικτύων ΩΚΟ. 

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις 
1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

2. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/28-06- 2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03- 2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 



Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209 

10. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.& εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

12. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17REQ001915892 2017- 09-08 

14. Τη με αριθμό 2017Επιτροπής (ΑΔΑ ....), με την οποία εγκρίθηκαν 

14.1 οι τεχνικές προδιαγραφές και 

14.2.καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων 

υπογειοποίησης κάδων και λοιπού εξοπλισμού ανακύκλωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου» 

15. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  ......................................  

16. Τις ανάγκες του Δήμου για την «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης συμπίεσης 

απορριμμάτων, σε κάδους κοινής χρήσης 1100 lit και μεταλλικών κάδων χωρητικότητας 1100 It 

ανακυκλούμενων υλικών για την δημιουργία πράσινων σημείων» 

ΑΡΘΡΟ 3 - Προσφορές 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

ειδών της ομάδας, (ολική προσφορά) 

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται σαφώς στην Διακήρυξή 

 ΑΡΘΡΟ 4: - Στοιχεία προσφορών 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα κατατίθενται υποχρεωτικά τα περιγραφόμενα στην 

παράγραφο 5 «Απαιτούμενα Στοιχεία προσφοράς» του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

ΑΡΘΡΟ 5: - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

http://www.promitheus.gov.gr/


(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 
ΑΡΘΡΟ6 -Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) η σύμβαση 

β) η προκήρυξη με τα προσαρτήματος  

γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

 δ) το τιμολόγιο της υπηρεσίας 

 ε) οι τεχνικές προδιαγραφές 

 στ) ο προϋπολογισμός 

ΑΡΘΡΟ 7 - Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή με ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8: Κατακύρωση αποτελέσματος 

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

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 9: Εννυήσεις 

Για το ποσόν της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό και της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο των ειδών της ομάδας (ολική 

προσφορά) με το ποσό της εγγυητικής επιστολής ως εξής. 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

1 ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης 
συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1100 
lit 

124.000,00 X 2% = 2.480€ 



προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016 το ύφος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 5% επι της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν η κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 

χρόνου παράδοσης ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Χρόνος Εγγύησης καλής λειτουργίας 

Εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016 το ύφος της οποίας 

καθορίζεται σε χρηματικό ποσό των 3.000,00€. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα συστήματα που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 

προσφοράς, ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής καθώς και ότι τα τοποθετημένα 

συστήματα θα λειτουργούν ικανοποιητικά. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει 

όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο χρόνος εγγύησης 

καλής λειτουργίας είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. 

ΑΡΘΡΟ 11: Τόπος - χρόνος παράδοσης 

Ο ανάδοχος των ειδών υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας (μαζί με τα 

λοιπά συνοδευτικά είδη), στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, τοποθετημένα και έτοιμα 

προς λειτουργία εντός εκατόν πενήντα (150) το πολύ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο Ν.4412/2016, 

μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα χωρίς 

αλλαγή των όρων της. 

ΑΡΘΡΟ 12: Χρονική ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται ότι 

ισχύουν για εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για 

να υπογράφει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση 

αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 



ΑΡΘΡΟ 13: Υποχρεώσεις Αναδόχου- Πλημμελής κατασκευή 

1. Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του συστήματος, κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό 

έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα 

αναφερόμενα στην §4 του παρόντος άρθρου. 

2. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού 

ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την ακινητοποίηση του ή έστω μείωση της απόδοσής 

του στην εργασίας (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

με τρόπο οριστικό το ελάττωμα, άμεσα, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση 

του Δήμου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των τεσσάρων (4) ημερών, από την 

έγγραφη ειδοποίησή του. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος 

δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά τη λειτουργία 

του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές δυσχέρειες, 

κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα που 

αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική αποκατάσταση του 

ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε 

περίπτωση που η βλάβη προήλθε από βανδαλισμό ή κακόβουλη ενέργεια. 

3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλισθεί ή κωλύεται επισκευή ή συντήρηση από 

έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει άμεσα ή εντός του χρονικού 

διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου (με μέγιστο όριο των τεσσάρων 

ημερών), τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο. 

4. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων 

μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν πρώτο μέτρο, την 

εγγυητική του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη διασφάλιση των 

σύννομων συμφερόντων του. 

5. Κατά την τοποθέτηση των συστημάτων υπογειοποίησης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. 

6. Σε περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα 

φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 14: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις 

ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 15: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν.4412/2016 

από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.ΙΙβ του Νόμου αυτού, 

ταυτόχρονα με την οριστική τοποθέτηση. 

ΑΡΘΡΟ 16: Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας -Έκδοση αδειών 



Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής δικαιούται να ζητήσει και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί με 

δαπάνες του οποιαδήποτε κατά την κρίση της εύλογη δοκιμή απαιτηθεί για την τεκμηρίωση της 

επαλήθευσης των αποδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς του αναδόχου. 

Για τον πιο πάνω σκοπό, ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα πρέπει να έχει συμπεριλάβειτις 

δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση δοκιμών υπό συνθήκες πραγματικής λειτουργίας του 

συνόλου του εξοπλισμού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών στους χώρους που 

θα ορίσει ο Δήμος με βάση την παρούσα μελέτη και ενδεχόμενες ειδικότερες προδιαγραφές της 

προσφοράς. 

Για την έναρξη των ελέγχων από την αρμόδια επιτροπή προσωρινής παραλαβής των ειδών της προμήθειας 

ως ρητή προϋπόθεση ορίζεται η προσκόμιση στο Δήμο, από τον ανάδοχο, των πιστοποιητικών του άρθρου 

4 της παρούσης, δηλαδή Φύλλο τεχνικής έκθεσης ελέγχου (Technical File Review Report), Έκθεση ελέγχου 

τεχνικού φακέλου μηχανής (General Inspection Report) και Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 

2006/42. 

 

 

 

Κ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΛΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ , 


