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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
  

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ειδικών προδιαγραφών 
ανακύκλωσης υπολειμμάτων τσιγάρου για το έτος 2021. Η περιβαλλοντική και τουριστική 
αναβάθμιση του Δήμου είναι στενά συνδεδεμένη με την ανακύκλωση, καθώς επίσης η προαγωγή 
των οικολογικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του Δήμου Εορδαίας και η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και 
ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική. Οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας , οι οποίοι θα κατανοήσουν την 
αξία της ανακύκλωσης και πιο συγκεκριμένα της ανακύκλωσης των υπολειμμάτων τσιγάρων, θα 
καταστούν οι καλύτεροι πρέσβεις της ιδέας της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Επισημαίνουμε ότι ο εξοπλισμός ανακύκλωσης θα τοποθετηθεί από την Υπηρεσία μας σε σημεία 
που υπάρχει μεγάλη παραγωγή αποτσίγαρων, ώστε η συλλογή των συγκεκριμένων υλικών να γίνει 
τρόπος ζωής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας, προς όφελος του 
περιβάλλοντος και της συνολικής εικόνας του Δήμου. 
 
Η εν λόγω δράση, προάγει τον εθελοντισμό, τα οικολογικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά 
συμφέροντα των δημοτών και συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τούτων για την 
προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων των  Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο τήρησης της αρχής 
της οικονομικότητας και ανταποκρινόμενη στο προσήκον μέτρο. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Φορέα. Υπάρχει 
εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2022 και στον κωδικό:   
 Κ.Α.Ε. 30.7135.0102 και τίτλο ‘‘Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ειδικών προδιαγραφών για 
ανακύκλωση υπολειμμάτων τσιγάρου ’’ 

Το κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, βάσει της τιμής. 
. 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο ποσό των  δύο 

χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ (2.232,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία της, απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Άρθρο 118. 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης υπολειμμάτων τσιγάρων δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2)  μήνες.  

 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Κουρουμπλής 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Χωρητικότητα: ~ 10.000 αποτσίγαρα 

Διαστάσεις: 90x30x15 cm 

Κατασκευή: Γαλβανισμένη λαμαρίνα 2” -Ηλεκτροστατική Βαφή -100% ανθεκτικό στη σκουριά 

Ασφάλεια: Κλειδαριά 

Εγκατάσταση: Βιδωτός στο έδαφος 

Ειδικά Χαρακτηριστικά: 

- Εσωτερικού — Εξωτερικού χώρου 

- Σχεδιασμός για προστασία από την βροχή 

- Αντιβανδαλιστικός 

- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση 

- Ανθεκτικό στις καιρικές & κλιματολογικές συνθήκες 

- Σήμανση Προσαρμογή διαθέσιμη (αυτοκόλλητα βινυλίου αντοχής στις καιρικές & κλιματολογικές 

συνθήκες για 10 έτη) 

 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Νικόλαος Κουρουμπλής 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα 
δύο ευρώ (2.232,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% το οποίο αποτελεί  το συνολικό 
ποσό  για την  «Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ειδικών προδιαγραφών για ανακύκλωση 
υπολειμμάτων τσιγάρου». 
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός είναι ο κάτωθι : 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης ειδικών 
προδιαγραφών για ανακύκλωση υπολειμμάτων 
τσιγάρου  

180 10 1.800,00 

Φ.Π.Α. 24% 432,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.232,00 

 

Οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών που συντάχθηκε από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης διακήρυξης.  

 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Νικόλαος Κουρουμπλής 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείμενο 
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης εξωτερικών χώρων, ειδικών 
προδιαγραφών για ανακύκλωση υπολειμμάτων τσιγάρου. Η περιβαλλοντική και τουριστική 
αναβάθμιση του Δήμου Εορδαίας είναι στενά συνδεδεμένη με την ανακύκλωση, καθώς επίσης η 
προαγωγή των οικολογικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του Δήμου 
Εορδαίας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος και ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι πολίτες του Δήμου Εορδαίας, οι 
οποίοι θα κατανοήσουν την αξία της ανακύκλωσης και πιο συγκεκριμένα της ανακύκλωσης των 
υπολειμμάτων τσιγάρου, θα καταστούν πρέσβεις της ιδέας της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Επισημαίνουμε ότι ο ειδικός εξοπλισμός ανακύκλωσης υπολειμμάτων τσιγάρου θα τοποθετηθεί 
από την Υπηρεσία μας σε σημεία που υπάρχει μεγάλη παραγωγή αποτσίγαρων, ώστε η συλλογή 
των συγκεκριμένων υλικών να γίνει τρόπος ζωής για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του 
δήμου, προς όφελος του περιβάλλοντος και της συνολικής εικόνας του Δήμου. 
Η εν λόγω δράση προάγει τον εθελοντισμό, τα οικολογικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά 
συμφέροντα των δημοτών και συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τούτων για την 
προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων των ΟΤΑ στο πλαίσιο τήρησης της αρχής 
της οικονομικότητας και ανταποκρινόμενη στο προσήκον μέτρο.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Ισχύουσες Διατάξεις 
 

 Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 118 «περί διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/A/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 

 Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

http://www.ptolemaida.gr/




Σελίδα 7 
 

 Ο Ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/19-5-2017) Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημόσιου και 
τροποποίηση αυτής. 

 Ο Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α’/31-8-2019) Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

 Το 80/2016 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ 
 Ο Ν.4270/2014 (Α΄143) « Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014, κατά τις 
διατάξεις που ισχύει. 

 Η παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» 

 Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Ο Ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων 
και Πράξεων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις» 

 Ο Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
 Ο Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/Α/1999), και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
 Το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία». 
 Η με αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθμιση 

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Συμβατικά Στοιχεία 
 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η σύμβαση 
2. Προσφορά 
3. Ο προϋπολογισμός της μελέτης 
4. Η τεχνική περιγραφή μελέτης 
5. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Προϋπολογισμό  - Χρηματοδότηση 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ (πλέον ΦΠΑ 24% 432€  ήτοι 
2.232,00€) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 3071.3501.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας 
οικονομικού έτους 2022. Η χρηματοδότηση της δαπάνης θα γίνει με ιδίους πόρους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Διάρκεια Σύμβασης 
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Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση, η οποία θα έχει 
διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Προϋποθέσεις-Δικαιολογητικά 
 
Για την προμήθεια ο Ανάδοχος απαιτείται να έχει αποδεδειγμένα προηγούμενη επαγγελματική 
δραστηριότητα στο αντικείμενο. 
Οι ενδιαφερόμενοι, την ημέρα της ανάθεσης, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
2. Φορολογική ενημερότητα. 
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη 

δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της §1 του άρθρου 73, του 
Ν.4412/2016. 

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (κωδικό δραστηριότητας). 
5. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων της παρούσας και  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
Α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχ/στες, 
Β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 
προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου του (για ΟΕ και ΕΕ), καθώς και ΥΔ του Ν.1599/86, ότι δεν έχουν 
τροποποιηθεί τα ανωτέρω έγγραφα. 

 
 ΑΡΘΡΟ 7ο  
Υποχρεώσεις του εντολέα 
 
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός εξήντα (60) ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσής τους. Σε περίπτωση παρέλευσης το παραπάνω χρονικού διαστήματος οι 
οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο 
επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν 
ληξιπρόθεσμες. Ο Δήμος ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες μπορεί και να μην απορροφήσει 
όλο το συμβατικό ποσό, αλλά και να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης και πέραν του έτους εάν 
υπάρχουν αδιάθετα υπόλοιπα. 
 
 ΑΡΘΡΟ 8ο  
Υπογραφή Σύμβασης 
 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του 
προβλεπόμενου χρόνου (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) για την υπογραφή του συμφωνητικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Ανωτέρα Βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική 
επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 
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και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις 
για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.   
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  
Αναθεώρηση Τιμών 
 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
Τρόπος Πληρωμής 
 
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά, αφού προσκομιστεί το τιμολόγιο σφραγισμένο 
από τον Ανάδοχο. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι 
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και 
παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  
Ενστάσεις 
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης ή από τη συντέλεση 
της παράλειψης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Οι ενστάσεις ασκούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 127, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο), τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο στο 
σύνολό τους, καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις: 
1. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07 %. 
2. Α.Ε.Π.Π. 0,06% 
3. ΦΕ Εργασιών 4% 
4. Ασφαλιστικές Εισφορές. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
Διαδικασία Ανάθεσης 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με τη διαδικασία της, απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 Άρθρο 118. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο  
Έκπτωση Αναδόχου 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 
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1. στην περίπτωση της § 5 του άρθρου 105 και 
2. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας που είναι σύμφωνα με τη σύμβασης ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερέβη 
υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπ’ όψη των 
παρατάσεων. 
3. Εφ’ όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά 
μέσα στον συμβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε (άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Εφόσον υπάρξει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής εκτέλεσης της προμήθειας από υπαιτιότητα 
του αναδόχου, μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο  
Επίλυση Διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της μεταξύ αυτών ισχύουσας 
Σύμβασης. Επί τυχόν διαφωνίας, αυτή θα λύεται στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. 
   

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Νικόλαος Κουρουμπλής 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 




