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ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Προμήθεια καροτσιών 
οδοκαθαρισμού(Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

  

 ΥΠΟΕΡΓΟ 37 
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CPV: 44613600-6 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1.1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Ληξουρίου και 
αφορά στην ανάγκη προμήθειας μεταλλικών εύχρηστων καροτσιών οδοκαθαρισμού, με κάδο 
απορριμμάτων για περισυλλογή απορριμμάτων από δρόμους , πλατείες , άλλους κοινόχρηστους χώρους 
κτλ , χωρητικότητας 80 με 100 λίτρα.  

Αρκετά από τα μεταλλικά καροτσάκια οδοκαθαρισμού που διαθέτει ο Δήμος Ληξουρίου είναι παλαιά και 
πλέον χρειάζονται αντικατάσταση προκειμένου οι οδοκαθαριστές να πραγματοποιούν το έργο τους με 
ευκολία και ασφάλεια. 

Οι τιμές του   τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο  εμπόριο μετά από έρευνα της υπηρεσίας. 

    Η προμήθεια θα είναι συνολική και η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δήμου Ληξουρίου 
μετά από  ενημέρωση του προμηθευτή  προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  ή  το Διευθυντή της Τεχνικής 
Υπηρεσίας .  

    Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 
εμπίπτει στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης , κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης  
ενδιαφέροντος και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

    Το  ποσό της εν λόγω δαπάνης  ανέρχεται σε  €  3.000,00  ( τρεις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α  24% και  θα καλυφτεί από πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης  του Υπουργείου Εσωτερικών από το 
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και θα βαρύνει   τον Κ.Α. Εξόδων 62.7135.06 του προϋπολογισμού   του Δήμου 
Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2023. 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Α]ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 80 - 100 ΛΙΤΡΩΝ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 
  
Κάθε καροτσάκι θα αποτελείται από τα εξής μέρη: 
Α)Σώμα καροτσιού (χειράμαξα) 
Β) Μικροκιβώτιο εργαλείων 
Γ) Τροχοί 
Δ) Γαλβανιζέ κάδος  
 



3 
 

2.ΣΩΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 
 
Ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος σε τοξοειδές σχήμα για τη μείωση του βάρους , από άριστης ποιότητας 
μονοκόμματο γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα , πάχους 1,5 +-5% χιλιοστά με διακοσμητικές διατρήσεις κατάλληλα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους για μεγάλη σταθερότητα. 
Στα δύο άκρα του καροτσιού εσωτερικά , θα υπάρχουν ειδικές βάσεις για την τοποθέτηση της σκούπας.Θα πρέπει να 
υπάρχουν τοξοειδής νευρώσεις (ενισχύσεις) κατά μήκος των πλαϊνών τμημάτων του σώματος , κατασκευασμένες επίσης 
από πάχους 1,5 + -5% χιλιοστά γαλβανιζέ χαλυβδοελάσματα. 
Στο σώμα θα υπάρχει εύχρηστο χερούλι χειρισμού του καροτσιού, κατασκευασμένο από σωλήνα διαμέτρου 26 + -5% 
χιλιοστών. Οι όποιες ενώσεις για το χερούλι ή τις νευρώσεις θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες , χωρίς βίδες ή άλλα 
συνδετικά μέσα. 
Για ευκολία στον χειρισμό , οι συνολικές διαστάσεις του σώματος , θα πρέπει να είναι μήκους τουλάχιστον 800mm X 500 
mm πλάτος , ενώ οι πίσω ρόδες θα βγαίνουν πέραν των 500 χιλιοστών , ώστε να προσφέρουν ευστάθεια. 
Σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία , θα υπάρχει εγγεγραμμένο με τρόπο που δεν αφαιρείται σε μεταλλική ετικέτα το 
λογότυπο του Δήμου Ληξουρίου, το έτος παράδοσης και ο σειριακός αριθμός του καροτσιού. Σε άλλο σημείο θα 
υπάρχουν τα στοιχεία του κατασκευαστή με τρόπο μόνιμο. 
Το σώμα του καροτσιού θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με χρώμα επιλογής του Δήμου Πεντέλης. 
 
3.ΜΙΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
  
Στο πίσω μέρος θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη μεταλλική θήκη (μικροκιβώτιο) με μεταλλικό καπάκι και σύστημα 
κλειδώματος για να τοποθετεί ο οδοκαθαριστής σακούλες , εργαλεία κτλ. Καθώς και τα προσωπικά του αντικείμενα, θα 
υπάρχουν τρύπες για την αποστράγγιση πιθανών υγρών και θα είναι ακλόνητα στερεωμένο στο κυρίως σώμα με βίδες 
ή πριτσίνια.Οι διαστάσεις του θα είναι 200 Χ 490 Χ 300 +-5% χιλιοστά ενώ δεν θα εξέχει πέραν του χερουλιού ώστε να 
μην δυσκολεύει το χειριστή κατά την κίνηση. 
 
4.ΤΡΟΧΟΙ 
 
 Το καροτσάκι θα έχει τρεις (3) τροχούς δυο μεγάλους πλευρικούς Φ300 σταθερούς σε άξονα του οποίου η 
αντικατάσταση θα γίνεται εύκολα διαμέτρου 26 χιλιοστών +-5% με εργονομικούς μεταλλικούς λασπωτήρες και ένα μικρό 
τροχό κατεύθυνσης Φ125 στο μπροστινό τμήμα για εξισορρόπηση του φορτίου.Ο μπροστινός τροχός θα διαθέτει 
ποδόφρενο και θα περιστρέφεται στον κάθετο άξονά του, κατά 360 μοίρες έτσι ώστε το καροτσάκι να είναι ευέλικτο και 
εύκολο στην κίνηση. 
Όλοι οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου με ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα για την εξασφάλιση αθόρυβης και 
άνετης κίνησης. 
 
5.ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΑΔΟΣ  
 
Ο κάδος θα είναι γαλβανιζέ , κυλινδρικός με δύο άνετες και κατάλληλες χειρολαβές τοποθετημένες εξωτερικά, 
διαμετρικά αντίθετες , οι οποίες θα μπορούν αν προσθαφαιρούνται εύκολα από το χρήστη, ενώ στο επάνω τελείωμά 
του θα φέρει χείλος κυλινδρικού σχήματος διαμέτρου περίπου 12 χιλιοστών για στιβαρότητα και ασφάλεια. 
Ο πυθμένας του θα αποτελείται από ενιαίο χαλυβδόφυλλο και θα εφαρμόζει στο κυρίως σώμα του κάδου με ειδικό 
πρεσσαριστό καλούπι κα όχι κολλήσεις ώστε να μην υπάρχει διάβρωση ,τέλος , θα φέρει τουλάχιστον μια οπή 
αποστράγγισης. 
Η αφαίρεση του κάδου για το άδειασμα θα γίνεται εύκολα από την μπροστινή πλευρά της χειράμαξας ανεμπόδιστα και 
χωρίς το ξεβίδωμα κάποιου εξαρτήματος. 
Ο κάδος θα είναι χωρητικότητας περίπου 88 +-5% λίτρων , εσωτερικής διαμέτρου 420 χιλιοστών περίπου. 
Το συνολικό βάρος της κατασκευής θα είναι 30 κιλά +- 1 κιλό.   
  
6.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός 
την νύχτα. 
β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη 
θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 
 

2. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Όλα τα υπό προμήθεια υλικά προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Ληξουρίου για την 
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων. 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαλείων θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές διατάξεις των Ελληνικών 
και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ποιότητας. 
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Όλα τα χαρακτηριστικά τους θα πρέπει να είναι σε άριστο βαθμό , άριστης ποιότητας , μεγάλης 
αντοχής και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση CE. 
Η προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών/εγγράφων κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των προς προμήθεια προϊόντων αλλά και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
ISO 9001. Για την κατασκευή και βαφή των προϊόντων. 
ISO 14001 . Για την κατασκευή και βαφή των προϊόντων. 
OHSAS 18001 ή ISO 450001 Για την  κατασκευή και βαφή των προϊόντων. 
ISO 3834:2005 του εργοστασίου κατασκευής. 
ISO 9606 : 2017 ηλεκτροσυγκολλητών. 
Άδεια χρήσης σήματος Qualities coat C5 για τη βαφή των προϊόντων. 
Δήλωση συνεργασίας του κατασκευαστή με τον αρμόδιο φορέα για την βαφή των κάδων εάν δεν είναι 
ο ίδιος. 
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής θα πρέπει να καταθέσει (ο 
προμηθευτής) επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού , σχετικό με την αντιπροσώπευση 
του κατασκευαστή από τον ίδιο , το οποίο θα ισχύει κατά την υποβολή της προσφοράς και μέχρι την 
ολοκλήρωση της ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει: 
Α)να καταθέσουν δείγμα (ένα τεμάχιο) στην υπηρεσία για μακροσκοπικό τους έλεγχο , μέχρι τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
Η εν λόγω κατάθεση θα βεβαιώνεται από την υπηρεσία με την υπογραφή του σχετικού παραστατικού 
αποστολής.Το υπογεγραμμένο παραστατικό θα είναι εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 
Τα δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία για τον έλεγχο των ελάχιστων τεχνικών 
απαιτήσεων, της τεχνικής περιγραφής και για αυτό το λόγο μπορεί να καταστραφούν και να μην 
επιστραφούν , επίσης το δείγμα θα χρησιμοποιηθεί ως δείγμα σύγκρισης κατά την παραλαβή των 
προϊόντων. 
Σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου των αναγραφομένων στην παρούσα τεχνική περιγραφή 
ποσοτήτων – για κάθε είδος – ως τη λήξη της σύμβασης ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση γι ‘ αυτό από το Δήμο Ληξουρίου. 
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή μετά από συνεννόηση με την 
υπηρεσία. 
      Β)Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν: 

α)Υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προμήθειας των κάδων συμπεριλαμβάνεται και η εργασία 
συναρμολόγησης τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για χρήση από την υπηρεσία του Δήμου. 

β)Υπεύθυνη δήλωση ότι στην τιμή της προμήθειας των κάδων συμπεριλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και 
παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο. 

γ)Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα υλικά συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Τυχόν ελαττωματικοί κάδοι, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον 

προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας. 
 

 

Ληξούρι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2023 
 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 

  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών 
   
   
   
   

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος  ΔιονύσιοςΠαγώνης 

  ΠΕ Διοικητικών 
 
 
 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Προμήθεια καροτσιών 
οδοκαθαρισμού(Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

  

 ΥΠΟΕΡΓΟ 37 
 

K.A. : 62.7135.06 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
NUTS: 3-EL623 

 
CPV: 44613600-6 

 

3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
Α/Α Είδος Μον. Μετρ. Τιμή Μον. (€) Ποσότητα Δαπάνη (€) 
1 
 

Καρότσι οδοκαθαρισμού Τεμ. 403,23 6 2.419,35 

Σύνολο 2.419,35 

ΦΠΑ 24% 580,65 

Γενικό σύνολο 3.000,00 
 

 

 

 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών παραδοτέων 

στην έδρα του Δήμου Ληξουρίου όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνικής έκθεσης  

 

Ληξούρι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2023 
 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 

  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών 
 
 

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 
 ΔιονύσιοςΠαγώνης 

  ΠΕ Διοικητικών 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Προμήθεια καροτσιών 
οδοκαθαρισμού(Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

  

 ΥΠΟΕΡΓΟ 37 
 

K.A. : 62.7135.06 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
NUTS: 3-EL623 

 
CPV: 44613600-6 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο : 
Αντικείμενο συγγραφής 
Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά στους γενικούς 
συμβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε 
συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών και την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Άρθρο 2ο : 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
6. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των 
διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
7. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις 
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8. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο:  
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €  3.000,00   ( τριάντα 
έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα 
με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την 
χαμηλότερη τιμή.  
Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του 
άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως 
απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή 
για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 
τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται 
στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής 
μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το 
έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
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Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της 
Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς.   
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: 
 ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, 
υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που 
απαιτείται.  
     Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  60 ( εξήντα ) ημέρες   με ημερομηνία 
έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. 
που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης 
κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 
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• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 
εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

      Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε 
έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή 
ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) 
μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο 
εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την 
ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία 
σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 
επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα 
άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι 
όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 
οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο:  
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Η παραλαβή  των υλικών θα γίνεται εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την 
ενημέρωση του αναδόχου από τον αρμόδιο κατά τόπον Αντιδήμαρχο ή τον Δ/ντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και θα βεβαιώνεται  από την αρμόδια επιτροπή μετά από 
μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού 
της παρούσας προμήθειας και για διάστημα 60 (εξήντα) ημερολογιακών ημερών.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
Β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
Γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά 
το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο:  
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 11ο: 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Άρθρο 12ο: 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την 
επικράτεια της Κεφαλονιάς. 
 

 
Ληξούρι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2023 

 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε 

  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Προμηθειών 

 

 

Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος 

 ΔιονύσιοςΠαγώνης 

  ΠΕ Διοικητικών 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/2023 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Προμήθεια καροτσιών 
οδοκαθαρισμού(Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

  

 ΥΠΟΕΡΓΟ 37 
 

K.A. : 62.7135.06 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)  
NUTS: 3-EL623 

 
CPV: 44613600-6 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς  το Δήμο Ληξουρίου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α Είδος 
Μον. 
Μετρ. 

Τιμή Μον. 
(€) 

Ποσότητα 
Δαπάνη 
(€) 

1 
 

Καρότσια 
οδοκαθαρισμού 

Τεμ.         6  

Σύνολο     

ΦΠΑ     

Γενικό σύνολο     

 
 
 
 
 

Ο Προσφέρων  
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