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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η υπόψη προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 που περιλαμβάνεται
στην με αριθμ. Απόφαση 8-43/06.04.2022 (ΑΔΑ:999Φ46ΜΓ2Α-Σ23) με θέμα «Αναμόρφωση
δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 και αναμόρφωση
στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων»καιΚ.Α.: 20.7135.002.
Ηπρομήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη έχει ως εξής:
Αξία προμήθειας:

€

30.000,00 €

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% :

€

7.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:

€

37.200,00 €

Σκοπιμότητα
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης στους
χώρους συλλογής απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων
Νήσων.
Με την κατασκευή αυτή θα αναβαθμιστεί σημαντικά η αισθητική των χώρων αυτών και θα
οριοθετηθεί σαφώς η θέση τοποθέτησης των κάδων στα διάφορακεντρικά Τουριστικά σημεία
καθώς και των οδικών αρτηριών του Δήμου.

Η κατασκευή θα γίνει για τα πέντε ρεύματα χωριστής συλλογής λόγω της υποχρέωσης που
απορρέει από τον Νόμο 4819/2021 περί χωριστής συλλογής όπως είναι τα σύμμεικτα αστικά
απόβλητα, το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό, τα βιοαπόβλητα και το γυαλί, το οποίο θα βρίσκεται
εκτός της περίφραξης λόγω της ιδιαιτερότητας στη διαχείρισή του (κώδωνες).

3

Ο συνολικός αριθμός των κάδων που εκτιμάται ότι θα περιφραχθούν υπολογίζεται περίπου στους
(150) εκατόν πενήντα κάδους.
Αντικείμενο

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει και να τοποθετήσει ξύλινη περίφραξη περιμετρικά
των κάδων περισυλλογής απορριμμάτων.
Η κατασκευή θα είναι σταθερή περιμετρικά εκτός από το πρόσθιο μέρος που θα είναι ανοιχτό σε
όλο του το μήκος για την διευκόλυνση τηςαποκομιδής.Οι γενικές διαστάσεις της ενιαίας σταθερής
κατασκευής για (5) πέντε τυπικούς τροχήλατους κάδους 1100 Ltr θα είναι εξωτερικά Μήκος: 7,70m,
Πλάτος: 1,50m, Ύψος: 1,50m περίπου (βλέπε ενδεικτικά σχέδια κατασκευής).
Η κατασκευή θα αποτελείται από (8) οκτώ κατακόρυφα ξύλινα υποστυλώματα διαστάσεων
διατομής7,00cmX7,00cmβαρέως τύπου πλανισμένα εμποτισμού που θα συνδέονται μεταξύ τους με
οριζόντιαπλανισμένα ξύλινα τεμάχια, διαστάσεων διατομής10,00cmX2,20cmπερίπου με διάκενο
της τάξης των 7,00cm περίπου για να διευκολύνεται ο οπτικός διαχωρισμός μεταξύ ενός κοινού
κάδου και ενός κάδου ανακύκλωσης. Θα χρησιμοποιηθεί ξυλεία Σουηδική εμποτισμού που έχει
κατεργαστεί κατάλληλα για αντοχή σε μακροχρόνια χρήση σε εξωτερικούς χώρους και θα πληροί
όλα τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή άλλα ισοδύναμα αυτού). Στο επάνω της μέρος η
κατασκευή θα είναι ανοιχτή για καλύτερη πρόσβαση και απόρριψηογκωδών αντικειμένων. Το
εμπρόσθιο μέρος θα είναι ανοιχτό σε όλο του το μήκος ώστε να προσφέρεται καλύτερη πρόσβαση
στο μηχανισμόποδοπεντάλ καθώς και την διευκόλυνση τηςαποκομιδής.
Για την αποφυγή της πρόσκρουσης των κάδων με την πίσω πλευρά της κατασκευής την ώρα της
αποκομιδής, θα αγκυρωθούν

μπλοκ (στοπ) σε κάθε κάδο κατασκευασμένα από σκυρόδεμα

ενδεικτικών διαστάσεων Μήκος: 1,10m, Πλάτος: 0,06m, Ύψος: 0,18m περίπου, στις κατάλληλες
θέσεις.
Η κατασκευή θα στηρίζεται στα κατακόρυφα υποστυλώματα τα οποία στο κάτω μέρος τους θα
εδράζονται σε (8) οκτώ κατακόρυφουςστραντζαριστούςβαρέως τύπου κοιλοδοκούς διαστάσεων
εσωτερικής διατομής 8,00cmX 8,00cm και ύψος 15,00cm στους οποίους τα υποστυλώματα
διαστάσεων διατομής7,00cmX7,00cm θα συνδέονται συρταρωτά στην βάση μεταξύ τους και θα
υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά 15,00cm σταθεροποιώντας την σύνδεση με περαστούς κοχλίες.
Κάθε βάση στην κάτω παρειά της θα είναι συγκολλημένη πάνω σε τετράγωνη λαπάτσα (πάχος
6mm) με διάτρηση (τέσσερις οπές για την πάκτωση η αγκύρωσή της με την επιφάνεια έδρασης με
κατάλληλους κοχλίες).
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Η τοποθέτηση της περίφραξης θα γίνει προσαρμοσμένη στις επιτόπιες συνθήκες, υπό κλίση ή μη,
πάντα φροντίζοντας για την κατακόρυφη τοποθέτηση των υποστυλωμάτων.
Για την προστασία της ξύλινης κατασκευής από επαφή με την επιφάνεια έδρασης θα υπερυψωθεί
περίπου 20mm πάνω από το έδαφος.
Οι ακμές των ξύλων να έχουν στρογγυλευθεί κατάλληλα για ασφαλέστερη χρήση τηςκατασκευής.
Οι παρακάτω αναφερόμενοι χρωματισμοί των κατασκευών περίφραξης θα επιβεβαιωθούν ή θα
γίνουν σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας της Α. Α..
Η ξυλεία πρέπει να είναι εμβαπτισμένη σε ισχυρό μυκητοκτόνο συντήρησης για προστασία από
σαράκι-μύκητες-θαμπώματα (κατά DIN 68805 και onormb 3803) και βαμμένη με βερνίκια σκούρου
χρώματος, κατά προτίμηση καφέ, αδιάβροχα, υψηλής προστασίας, αβλαβή, κατάλληλα για
εξωτερική χρήση που θα προστατεύουν το ξύλο από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές
συνθήκες και θα παρέχουν αδιαβροχοποίηση του ξύλου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια
στον χρόνο συντήρησης (κατά DIN 53160 ΕΝ 71/3), παραγόμενο από ενισχυμένη μορφή ακρυλικής
διασποράς και ELEN-CAL.
Τα μεταλλικά στοιχεία και εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι βαμμένα και
επεξεργασμένα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ1176).
Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και να έχουν αντοχή
στο χρόνο και στις καιρικέςσυνθήκες.

Παραδοτέα– Χρονοδιάγραμμα – Ενδεικτικά Σχέδια
Τίτλος

«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης
περίφραξης για κάδους απορριμμάτων»

Παραδοτέα
30τεμ
(ξύλινης περίφραξης
πέντε (5) θέσεων για
κάδους απορριμμάτων)
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Διάρκεια
Τρείς (3)
μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης

Ενδεικτικά Σχέδια
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV

34928200-0
(Περιφράξεις)

Περιγραφή

Προμήθειακαι τοποθέτηση
ξύλινης περίφραξης πέντε (5)
θέσεωνγια κάδους
απορριμμάτων

Ποσότητα
(τεμ.)

Αξία /τεμ.
(€)

ΚαθαρήΑξία
(€)

30

1000

30.000,00

ΣυνολικόΚόστος

30.000,00

Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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7.200,00
37.200,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας αφοράτην προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης
στους χώρους συλλογής απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων.
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».
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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%).
Στην υπ’αρ. 8-43/06.04.2022 (ΑΔΑ:999Φ46ΜΓ2Α-Σ23) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. έχει προβλεφθεί η πίστωση
με Κ.Α.: 20.7135.002και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΔΟΥΣ».
Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της εργασίας υπερβεί το ποσό αυτό, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να καλύψει το ποσό της υπέρβασης.
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
Κριτήριο ανάθεσης είναι 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.
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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
Α)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.
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2. Οικονομική προσφορά
Άρθρο 11ο: Παράδοση υλικών της σύμβασης
Χρόνος παράδοσης υλικών (Άρθρο 206 Ν4412/2016)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσεικαθώς και να τοποθετήσει τον συνολικό αριθμό
υλικών της προμήθειας και όχι ένα μέρος αυτής εντός 90 ημερών (3 μήνες) σε πλήρη και κανονική
λειτουργία στις θέσεις πουθα υποδειχθούναπότον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού
Έργου του ΔήμουΚεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με όλα τα απαιτούμενα
συνοδευτικά έγγραφα.

Τα έξοδα μεταφοράς των προμηθευόμενων υλικών στις θέσεις που θα υποδείξει ο Δήμος, θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.

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.
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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.

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
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 208 Ν4412/2016
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου με
βεβαίωση παραλαβής που θα εκδώσει αρμοδίως.
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Άρθρο 13ο: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή του αναδόχου
Διαποντίων

Νήσων,

με

θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
την

εξόφληση

του

100%

της

συμβατικής

αξίας,

μετά

την

οριστική παραλαβή των υλικών (βλέπε άρθρο 12ο) και την έκδοση των βεβαιώσεων παραλαβής
και καλής εκτέλεσης.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την
ημέρα υπογραφής της 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.

Άρθρο 15ο: Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης
Άρθρο 18 ν/4412/2016
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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).
Άρθρο 16ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση διέπετε από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με
τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ &
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ
ΠΕ 3/Α ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Σπυρίδων Κορωνάκης
Δ/νση: Κων/νου Γεωργάκη 38
Τ.Κ.: 49132
Τηλ: 2661364610
e – mail: skoronakis@2929.syzefxis.gov.gr

Κέρκυρα

16/5/2022

Φορέας:
Προϋπολογισμός:
Κ.Α.:
Αρ. Μελέτης:

Δήμος Κεντρικής
Κέρκυρας &
Διαποντίων Νήσων
37.200,00 €
20.7135.002
21/2022

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

CPV

34928200-0
(Περιφράξεις)

Περιγραφή

Προμήθεια και
τοποθέτηση ξύλινης
περίφραξης πέντε (5)
θέσεων για κάδους
απορριμμάτων

Ποσότητα
(τεμ.)

Αξία /τεμ.

Αξία /τεμ.

(ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ)

(ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

(€)

(€)

1000

30

ΣυνολικόΚόστος
Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΚαθαρήΑξί
α (€)

