
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
Δ/νση: Κων/νου  Γεωργάκη 38                            
Τ.Κ.: 49100                                          
Πληροφορίες : Σ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 
Τηλ: 26613-64610                                                
e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :    4 /2022 
Ημ/νία:  31 / 03 / 2022  

 

 

 

 

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενα 
Τεχνική περιγραφή 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
Συγγραφή υποχρεώσεων 
Οικονομική προσφορά  
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
Δ/νση: Κων/νου  Γεωργάκη 38                           
Τ.Κ.: 49132                                          
Πληροφορίες : Σ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 
Τηλ: 26613-64610                                                
e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

                            ΤΙΤΛΟΣ: 

                                           
                          

                         ΦΟΡΕΑΣ: 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
                             ΧΡΗΣΗ: 
                                  K.A.: 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
 
 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                 
37.200 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 
2022 
20.7135.007                                                                        
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

H παρούσα προμήθεια αναφέρεται σε επιδαπέδιους απορριμματοδέκτες χωρητικότητας 100 lt με 
στέγαστρο και σταχτοδοχείο. 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας ενδιαφέρεται  για την προμήθεια «επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών χωρητικότητας 
100 lt με στέγαστρο και σταχτοδοχείο για το έτος 2022». 
 

Ο επιδαπέδιος απορριμματοδέκτης  αποτελείται από: (1) κυρίως σώμα , (2) το στέγαστρο και (3) το σταχτοδοχείο . 

Όπου (1) το κυρίως σώμα αποτελείται από : 
 (α) μεταλλικό κορμό  
 (β) τον κάδο  

α) Ο κορμός σχήματος (Η) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο  στρατζαριστό διαστάσεων  
τουλάχιστον 45*45*1,3 και ύψους περίπου 1 μέτρου τα κάθετα και από στρατζαριστό τουλάχιστον  45*45*1,3 το οριζόντιο. 
Ο κορμός στο τελείωμα να διαθέτει δύο  κατάλληλες κυκλικές βάσεις στήριξης , διαμέτρου περίπου  200mm 
  
β) Ο κάδος  να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον  100lt και  κατασκευασμένος  από υψηλής ποιότητας 
επιψευδαργυρωμένα χαλυβδόφυλλα,  πάχους περίπου  0,60 mm τόσο για το κυρίως σώμα και 1,0mm για  τον πυθμένα 
του και  διαμορφώνεται κυλινδρικά  
Η διάμετρος του κάδου  να είναι   τουλάχιστον 420mm και ύψος  600mm .Το άδειασμα  του κάδου να γίνεται με 
περιστροφή κατά 360 μοίρες και να επανέρχεται - ασφαλίζει στην αρχική του θέση αυτόματα.  
 
(2) Στο πάνω μέρος να διαθέτει κατάλληλο στέγαστρο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα κατάλληλο διαμορφωμένο σε 
καμπύλη ώστε να μην εισέρχονται τα νερά μέσα στον κάδο και να καλύπτει όλο το άνοιγμα του κάδου. 
 
(3) Το σταχτοδοχείο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 
χιλιοστών.  
Το κυρίως σώμα να είναι ημικυλινδρικό, ύψους περίπου 18 εκατοστών. 
Στο επάνω μέρος του να είναι ανοικτό για άνετη ρίψη των αποτσίγαρων και να φέρει ειδική διάτρητη επιφάνεια πλάτους  
περίπου 3,0 εκατοστών για το σβήσιμο των τσιγάρων των διερχομένων πεζών. 
Το σταχτοδοχείο στηρίζετε σε ειδικό βραχίονα σχήματος Π . 
Ο βραχίονας αυτός  επιτρέπει, το άδειασμα του σταχτοδοχείου με ώθηση προς τα επάνω και στρέψει προς τα κάτω, 
πάνω από 160 μοίρες. 
Η χωρητικότητα του σταχτοδοχείου θα πρέπει να είναι  τουλάχιστον 1 λίτρο. 
 
Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει πάνω στο κυρίως σώμα σήμανση  σε εμφανές σημείο που θα αναγράφει αν 
προορίζεται για (χαρτί-πλαστικό-γυαλί –αλουμίνιο ) με σκοπό τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση των υλικών αυτών. 30 
κάδοι θα πρέπει να έχουν σήμανση για χαρτί- 30 για πλαστικό- 30 γυαλί και 30 για αλουμίνιο  σύνολο 120 κάδοι.  
 
Η σήμανση –πινακίδα θα πρέπει να είναι γραμμένη με κεφαλαία ελληνικά και αγγλικά γράμματα από αλουμίνιο 
στρογγυλού σχήματος  διαμέτρου όχι μεγαλύτερη των  120mm και να αναγράφει με κεφαλαία ελληνικά και αγγλικά 
γράμματα  ένα εκ των παρακάτω ( ΧΑΡΤΙ /PAPER – ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC – ΓΥΑΛΙ /GLASS – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ / METAL)  
 



 
 
 
 
Η παραπάνω προμήθεια είναι αναγκαία για την αντικατάσταση παλαιότερων καλαθιών στο κέντρο της πόλης της 
Κέρκυρας και όπου αλλού απαιτηθεί τα οποία έχουν καταστραφεί  ή δεν επαρκεί η χωρητικότητας τους με αποτέλεσμα 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο όγκος των παραγόμενων σκουπιδιών είναι μεγάλος αυτά να ¨ξεχειλίζουν¨ 
δημιουργώντας σωρεία σκουπιδιών γύρω από αυτά,  το οποίο  είναι αντιαισθητικό αλλά και επικίνδυνο για την δημόσια 
υγεία.  
 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως 
βάσει των ισχυόντων νόμων, τους φόρους, τέλη και κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α που βαρύνει την Υπηρεσία 
 

Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεσης. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα ανέλθει στις 37.200,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

 
 
 
 
 
 

Κέρκυρα,  31 / 03 /2022 Κέρκυρα,    31/  03  /2022 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε 

 
 
 
 

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
(ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
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                                 ΦΟΡΕΑΣ: 

                    
             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

                                    ΧΡΗΣΗ: 

                                         K.A.:                                                                      
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

2022 

  20.7135.007 
                                                                

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ-ΥΛΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Προμήθεια 
κάδων 

απορριμμάτων  ΤΕΜΑΧΙΑ 120 250€ 30.000,00 

 
        

 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 30.000,00 

    
ΦΠΑ 24% 7.200,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 37.200,00 € 

 

 

 

 
Κέρκυρα,   31/  03 / 2022 Κέρκυρα,   31 /  03  / 2022 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε 

 
 
 
 

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
(ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΧΡΗΣΗ: 
                                      K.A: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
2022 
20.7135.007 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 
 
Η παρούσα προμήθεια  κάδων απορριμμάτων αφορά: Επιδαπέδιους απορριμματοδέκτες χωρητικότητας 
100 lt με στέγαστρο και σταχτοδοχείο ως αναλυτικά αναφέρετε στην τεχνική περιγραφή.  

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
1. Ν. 2539/97  ¨ Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ¨. 
2. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  
3. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2007) ¨ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ¨.  
4. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ¨.         
5. N. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄/263) ¨Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

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

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  Πρόγραμμα Διαύγεια και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-
09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. To Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις». 

9. Ν.4782/2021 –ΦΕΚ.36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 
 
Όπως ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού, καθώς και όποιες διατάξεις ισχύουν κατά το 
διάστημα αυτό και δεν αναφέρονται παραπάνω. 

 
 
 
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός & Χρηματοδότηση Προμήθειας 
Η προκηρυσσόμενη προμήθεια έχει προϋπολογισμό 37.200€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%). Στον 
προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν  έχει προβλεφθεί η πίστωση με Κ.Α.: 
20.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ».  
 
 



Άρθρο 4ο: Διαδικασία ανάθεσης : Θα ακολουθήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με  
το άρθρο 118  του Ν.4412/2016  όπως ισχύει σήμερα. 
 
 
Άρθρο 5ο: Κριτήρια ανάθεσης: Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  βάση τιμής . 
 
Άρθρο 6ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής  
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
2.Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης. 
 
 
Άρθρο 7ο: Λόγοι αποκλεισμού  
Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του άρθρου 73 παρ 1& 2 ν.4412/2016 
 
Άρθρο 8ο : Δικαιολογητικά λόγων αποκλεισμού 
1 . Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α., ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 
1 του άρθρου 73 

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 
Άρθρο  9ο: Κριτήρια επιλογής  
Άρθρο 75 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 



επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 
Άρθρο 10ο: Δικαιολογητικά αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής  
 
 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν (Ν.4412/2016 αρ.80 & αρ.82): 
 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του.  
 

2. Οικονομική προσφορά 
 

 

Άρθρο 11ο: Παράδοση υλικών της σύμβασης   
Χρόνος παράδοσης υλικών (Άρθρο 206 Ν4412/2016) 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον συνολικό αριθμό υλικών της προμήθειας και όχι ένα 
μέρος αυτής εντός 150 ημερών (5 μήνες). 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην Κεντρική αποθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν 

1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η 
σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας. 
4.Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - 
παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 



7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκομίστηκε.  

 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ( αρ.207 Ν4412/2016) 

1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το «άρθρο 206» [1], επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

4.Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

5.Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο ποσό. 

6.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 
 
Άρθρο 12ο: Παραλαβή υλικών  
 
Παραλαβή υλικών  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 208 Ν4412/2016 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει στην Κεντρική αποθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν από τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου με βεβαίωση παραλαβής που θα εκδώσει αρμοδίως. 
 
 
Άρθρο 13ο: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

1.Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται να γίνει με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 
2.Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 208 περί 
παραλαβής υλικών. 



β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.  

δ) Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

3.Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
4.Στην περίπτωση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 53, περί περιεχομένου εγγράφων της σύμβασης, για την 
πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη 
συμπληρωματικής σύμβασης. 
 

 
Άρθρο 14ο: Έκπτωση αναδόχου άρθρο 203 ν.4412/2016 
  
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 αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν 

αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου 

παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ και δ’ της 

παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

3.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 

της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

 

 



4.Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, 

με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή 

και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π 

Όπου: 

Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά 

που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

 

 

 



ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 

αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 και 

προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση 

και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των 

αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό 

φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

5.Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην 

ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου 

αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 

συμβάσεις.  

 

 

Άρθρο 15ο: Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης  

Άρθρο 18 ν/4412/2016 

 

 1.Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

 

 

 



2.Οι ανάδοχοι Δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων 

και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α' 180) και του 

Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 

100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη 

λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

3.Η υποχρέωση της παραγράφου 2: 

(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και 

(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130. 

4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως 

τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 

115). 

 

 

 

 

 

 

Κέρκυρα,     31 / 03 /2022 Κέρκυρα,       31 / 03 /2022 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε 

 
 
 
 

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
(ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
Δ/νση: Κων/νου  Γεωργάκη 38                           
Τ.Κ.: 49132                                          
Πληροφορίες : Σ.ΚΟΡΩΝΑΚΗ 
Τηλ: 26613-64610                                                
e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

                             ΤΙΤΛΟΣ:                                         
 
                            
                          
                           ΦΟΡΕΑΣ: 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

K.A.: 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ  

37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
2022 
 20.7135.007 
 

 

 

 

                                               ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΥΛΙΚΟΥ-
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Προμήθεια 
κάδων 

απορριμμάτων ΤΕΜΑΧΙΑ 120 250€ 
  

 
          

 

     

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 

 

     
ΦΠΑ 24%   

     
ΣΥΝΟΛΟ 

  

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


