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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 488.029,46 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αντικείμενο Προμήθειας
Ο Δήμος μας θα προμηθευτεί πλαστικούς κάδους οικιακής κομποστοποίησης και ειδικότερα προβλέπεται να
γίνει προμήθεια :
1. 2.450 τεμαχίων πλαστικών κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 lt ±10% (με τα
συνοδευτικά τους).
2. 100 τεμαχίων πλαστικών κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 400 lt ±10% (με τα συνοδευτικά
τους).
Επίσης θα γίνει προμήθεια για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών για το πρόγραμμα οικιακής
κομποστοποίησης. Η προμήθεια για το πρόγραμμα υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων περιλαμβάνει:
(α) Προμήθεια ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
(β) Εργασίες Σχεδιασμού & Εκτύπωσης έντυπου ενημερωτικού υλικού (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ) και
(γ) Προμήθεια ομοιόμορφων στολών.
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.λπ.» (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 Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων 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. 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
9. 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.
10. Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

ΑΡΘΡΟ 3 ‐ Σύνταξη Προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι ανάδοχοι, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα,
περισσότερα ή και όλα τα τμήματα που περιγράφονται στη Διακήρυξη.
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Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται σαφώς στην Διακήρυξη
Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών και ισχύουν απόλυτα τα
όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω
της
διαδικτυακής πόλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (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 Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», με ανοικτό διαγωνισμό και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
ΑΡΘΡΟ 6 ‐ Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία των προμηθειών κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η σύμβαση/σεις ή οι αποφάσεις ανάθεσης
β) η προκήρυξη με τα προσαρτήματα της
γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου/ων
δ) οι τεχνικές προδιαγραφές
ε) 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/ές, του οποίου/ων η προσφορά/ες 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: Εγγυήσεις
Για το ποσόν της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις προμήθειες των τμημάτων 1, 2, 3 και 4, ισχύουν οι
διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 4412/2016, ως εξής.
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
409.000,00 Χ 2% = 8.180,00 €
Για το Τμήμα 2 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε:
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1.700,00 Χ 2% = 34,00 €
Για το Τμήμα 3 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε:
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
5.910,40 Χ 2% = 118,21 €
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Για το Τμήμα 4 η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε:
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
508,80 Χ 2% = 10,18 €
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 προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Για το ποσόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης για την προμήθεια του Τμήματος 1 ισχύουν οι
διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10: Χρόνος Εγγύησης
Ο προμηθευτής του Τμήματος 1 εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη 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 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 είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια για το
σύνολο των κάδων οικιακής κομποστοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 11: Τόπος ‐ χρόνος παράδοσης
Τα είδη της προμήθειας του Τμήματος 1, ήτοι οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης με τα συνοδευτικά τους α) του
πλαστικού κάδου των 10 lt, β) τον αναδευτήρα και γ) το σταθεροποιητή pH (≥0,250 kg), θα παραδοθούν εντός
ενενήντα (90) το πολύ ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σε αποθήκες του
Δήμου, εντός των διοικητικών της ορίων, σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία. Το συνοδευτικό υλικό των
γαιοσκωλήκων ( ≥1 lt ανά κάδο), θα παραδίδονται τμηματικά, εντός 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
Δήμο και κατόπιν συνεννόησης ώστε να διασφαλιστεί η συντήρησή / επιβίωσή τους.
Τα είδη των προμηθειών των Τμημάτων 2, 3 και 4, θα παραδοθούν εντός τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για το Τμήμα 3 ή την έκδοση της απόφασης ανάθεσης για τα Τμήματα
2 και 4, σε αποθήκες του Δήμου, εντός των διοικητικών της ορίων, σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία.
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 διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να
υπογράψει 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.
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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 προϊόντος, κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον
δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην §4 του
παρόντος όρθρου.

2.

Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος
στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την αδρανοποίησή του ή έστω μείωση της απόδοσης του (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 πέντε (5) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση 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
αποδειχτεί 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.

3.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλιστεί 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 πέντε ημερών),
τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο.

4.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του ν. 4412/2016 και με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14: Φόροι ‐ τέλη ‐ κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
που ισχύει κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης/υπογραφής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Για σύμβαση ποσού μεγαλύτερου από 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ), κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ και
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3491/17 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1992/Β΄/9-6-2017),
β) Για όλες τις αναθέσεις, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.
4412/2016.)
5

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί
του καθαρού ποσού.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 15: Παραλαβή ‐ Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή και παραλαβή των ειδών θα γίνουν κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 200 και 208 του
Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του όρθρου 221 παρ.11β του Νόμου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 16: Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας
Τα εν λόγο είδη θα παραδοθούν ολοκληρωμένα έτοιμα προς χρήση και με όλα τα έξοδα που απαιτούνται
πληρωμένα.
Μυτιλήνη 16 / 08 / 2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΛ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΠΕ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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