
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 

με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική έκθεση 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

4. Τεχνικές προδιαγραφές 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 

με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη  64.132,80 € με τον αναλογούν Φ.Π.Α. 24% 

 

Αρ. Μελέτης:   123  /2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
 
 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας,  

με τον αναλογούν Φ.Π.Α. 24%  

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια

υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

μέχρι 31-8-2023.  

Η προμήθεια των ειδών περιλαμβάνει

 

 

 Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
64.132,80 € με τον αναλογούν Φ.Π.Α. 2
 

    ΕΙΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ            

        

Πλαστικοί σάκοι 

απορριμμάτων 

    

 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς

Δήμου Αγίας Βαρβάρας, με στοιχεία

έτους 2021. 

Επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης

20 % για το έτος 2021 και ποσοστό 40 %

συνεχιζόμενη προμήθεια. 

 

 
      Αγία Βαρβάρα  10/11/2021  

                 Η Συντάξασα  

  

  

  

Σαρρή Αντωνία                   

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων 
για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

 
Αρ. Μελέτης:  123  

 

 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για

Αγίας Βαρβάρας για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 

περιλαμβάνει τα εξής: 

απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, όπως αναλύεται παρακάτω, ανέρχεται στο ποσό των 
Φ.Π.Α. 24%. 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ            

        ΦΠΑ 

     ΦΠΑ 24%    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

          ΦΠΑ

    51.720,00     12.412,80     64.132,80

βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού του 

με στοιχεία 10-6635.001, 20-6635.001, 35-6635.00

της προϋπολογισθείσας δαπάνης έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις σε ποσοστό 

ποσοστό 40 % για καθένα από τα επόμενα έτη 202

 Θεωρήθηκε  11 /11/2021  

Η  Διευθύντρια  

Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

 

                 Σέργη Κωνσταντίνα 

αρχιτέκτων 

 

πλαστικών σάκων απορριμμάτων 
Αγίας Βαρβάρας. 

  /2021 

απορριμμάτων για τις 

από την υπογραφή της σύμβασης 

για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  

ανέρχεται στο ποσό των 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

64.132,80 

αριθμούς δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού του 

6635.002, του οικονομικού  

έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις σε ποσοστό 

τα επόμενα έτη 2022-2023, ως 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που θα βαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς

δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού το

προϋπολογισθεί με τον προβλεπόμενο 

Σε κάθε τροποποίηση αυξομείωσης του 

προϋπολογισμός θα αυξομειωθ
 

 
Πλαστικοί Σάκοι Απορριμμάτων 

α/α Είδος 

1 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος 

Διαστάσεων:80/50x110cm

2 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος 

Διαστάσεων:80/50x110cm

3 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος 

Διαστάσεων:65x

4 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος  

Διαστάσεων:45x55cm
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων 

για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

 

Αρ. Μελέτης:     123

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που θα βαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς

δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνολικά, 

προϋπολογισθεί με τον προβλεπόμενο σημερινό ποσοστό συντελεστή ΦΠΑ 

Σε κάθε τροποποίηση αυξομείωσης του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ ο ενδεικτικός 

αυξομειωθεί αντίστοιχα.  

λαστικοί Σάκοι Απορριμμάτων  

 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος ΚΙΤΡΙΝΟY 

80/50x110cm Κιλό 16.000 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος ΠΡΑΣΙΝΟY 

80/50x110cm Κιλό 16.000 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος ΚΙΤΡΙΝΟY 

Διαστάσεων:65x90cm Κιλό 2.000 

Σάκοι απορριμμάτων χρώματος  ΑΣΠΡΟΥ 
Διαστάσεων:45x55cm Κιλό 600 

 

 

 

Αγία Βαρβάρα 10/11/2021  Θεωρήθηκε   

Η Συντάξασα  

  Τεχνικών Υπηρεσιών &

  

  

   

Σαρρή Αντωνία   Σέργη Κωνσταντίνα

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ   

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων 

Αγίας Βαρβάρας. 

  /2021 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που θα βαρύνει και τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς 

υ Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνολικά, έχει 

 24%.  

ποσοστού ΦΠΑ ο ενδεικτικός 

Τιμή 
Μονάδος Σύνολο 

1,50 24.000,00 

1,50 24.000,00 

1,50 3.000,00 

1,20 720,00 

Σύνολο  51.720,00 

ΦΠΑ 24% 12.412,80 

Γεν. Σύνολο  64.132,80 

Θεωρήθηκε   11 /11/2021 

Η  Διευθύντρια 

Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

 

Σέργη Κωνσταντίνα 

αρχιτέκτων 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 
ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου

την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31

  
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
ποσοστό Φ.Π.Α.  24%. 

 
Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής
 
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο 

 
Όλα τα είδη είναι με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και 

είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 
καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσ

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με τιμή 

ίδια ακριβώς με αυτή της προσφοράς του.

Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται όπως αναγράφονται

δύναται να γίνεται αναγωγή στη μονάδα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα είδη θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη και θα 

προσκομίζονται σε χώρους και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την εκάστοτε

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις 

τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Το Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτε

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

4. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013

συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις 

υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

 

Αρ. Μελέτης:    123    

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια 
απορριμμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για χρονικό διάστημα από 

την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-8-2023.  

προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.132,80

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. 

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών.  

Όλα τα είδη είναι με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί θα 
είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανέναν λόγο και σε 

υπόκειται. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με τιμή 

ιβώς με αυτή της προσφοράς του. 

Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται όπως αναγράφονται

δύναται να γίνεται αναγωγή στη μονάδα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα είδη θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη και θα 

προσκομίζονται σε χώρους και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την εκάστοτε

ΑΡΘΡΟ 2.   ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν 

Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Το Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α) «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις 

Αγίας Βαρβάρας. 

    /2021 

 πλαστικών σάκων 

χρονικό διάστημα από 

64.132,80€, με το αναλογούν 

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί θα 
και για κανέναν λόγο και σε 

των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με τιμή 

Για όλα τα είδη αν οι συσκευασίες δεν προσφέρονται όπως αναγράφονται στην μελέτη, 

δύναται να γίνεται αναγωγή στη μονάδα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Τα είδη θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην μελέτη και θα 

προσκομίζονται σε χώρους και σε ποσότητες που θα καθορίζονται από την εκάστοτε υπηρεσία. 

παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν 

Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

«Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων 
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ΑΡΘΡΟ 3.   ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με 

βάση τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονομική  Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας (τμηματική παράδοση) θα καθοριστεί σύμφωνα με τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και αφού προηγηθεί συνεννόηση του αναδόχου με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 
 

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή με δικά του ή 

μισθωμένα μεταφορικά μέσα τα οποία θα πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις,  σε χώρους που 

θα υποδεικνύονται από τις υπηρεσίες. 

 

Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τμηματικά με fax ή τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο από τις υπηρεσίες και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί την 

ημέρα και ώρα που θα του ζητηθούν. 

 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

Η επιτροπή αυτή θα καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες που παραδίδονται, τα συνοδευτικά 

έγγραφα και θα ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει 

τις εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν του ζητηθεί. 

 

Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. 

Εφόσον το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει 

εγκαίρως (τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της 

παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει ευθύνη και να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας 

Αγορανομικής Αρχής, περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά.  

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει να προσκομίσει κάποιο είδος, τότε ο Δήμος  θα έχει το 

δικαίωμα να το αγοράσει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που θα 

βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη χρήση των υλικών, θα πρέπει ο προμηθευτής να 

παραβρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του 

υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες. 

 

Η τυχόν δαπάνη που θα προκύψει για τον έλεγχο των ιδιοτήτων των ειδών από το Γενικό 

Χημείο του Κράτους ή διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο, βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος 

θα υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
Επίσης ο προμηθευτής θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει την δυνατότητα παροχής των 

ειδών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα συνοδεύσουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
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2. Η προσφορά του αναδόχου 

3. Η γενική και η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

5. Η τεχνική έκθεση της μελέτης 

6. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία εκτός της διακήρυξης του διαγωνισμού (1) και του προϋπολογισμού 

προσφοράς του αναδόχου (2) περιέχονται στην παρούσα μελέτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης και να 

καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής, αλλιώς 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.   ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εν λόγω προμήθεια θα 
απευθύνεται στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ορίζεται σε ποσοστό έως 2% επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.   

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα είναι 30 ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της 

προσφοράς.  

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την εν λόγω προμήθεια θα απευθύνεται στον Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας και ορίζεται σε ποσοστό 4% επί του αντίστοιχου συμβατικού ποσού χωρίς το 

Φ.Π.Α. 

 

Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθιστά η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της προμήθειας. 

 

Σημειώνεται δε ότι οι εγγυητικές επιστολές θα έχουν εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία 

 

ΑΡΘΡΟ 8.   ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Εφόσον η προμήθεια δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, εμφανίζει αλλοίωση, 

περασμένο χρόνο λήξης ή η συσκευασία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της μελέτης, 

και τους ισχύοντες κανονισμούς, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια 

απόρριψη του είδους ή την αντικατάσταση του.  

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια 

οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και 

για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

αυτών τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας είναι 

δυνατόν να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την σύμβαση και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο 

Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
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ΑΡΘΡΟ 11.   ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και σύμφωνα με τις παραλαβές εκδίδονται τα αντίστοιχα 

εντάλματα πληρωμής εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την διακήρυξη.  

 

 
  Αγία Βαρβάρα 10/11/2021  Θεωρήθηκε  11 /11 /2021 

  Η Συντάξασα  Η  Διευθύντρια 
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    Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ 
 ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Σάκοι Απορριμμάτων:  
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 

ισοδύναμου πιστοποιητικού, που θα κατατεθεί μαζί με την τεχνική του προσφορά.

Από κάθε διαγωνιζόμενο προμηθευτή θα κατατεθούν δείγματα των συγκεκριμένων σάκων σε ποσότητα 

του ενός (1) κιλού. 

 

Υλικό  
Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από παρθένο πολυαιθυλένιο 

πυκνότητας (HDPE)  αρίστης ποιότητας

Επίσης το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να 

γλιστρά.  

 

Αντοχή  
Η ανθεκτικότητα των σάκων θα είναι 

Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και εφελκυσμό

 
Διαστάσεις 
Α. Σάκοι απορριμμάτων: 80/50x110cm

Β. Σάκοι μεταλλικών δοχείων μικροαπορριμμάτων

Γ. Σάκοι χαρτοδοχείων ή wc: 45x55cm

 
Πάχος υλικού κατασκευής σάκων: 
Α. Σάκοι (80/50x110)cm ανάλογο πάχος ώστε να δίνουν 

Β. Σάκοι (65x90)cm ανάλογο πάχος ώστε να δίνουν απόδοση 

Γ. Σάκοι (45x55)cm το πάχος είναι χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και θα καθοριστεί με την προσφορά των 

διαγωνιζόμενων. 

 
Χρώμα Σάκων:  
Α. Σάκοι 80/50x110  χρώμα κίτρινο και πράσινο, αντίστοιχα για κάθε υπηρεσία

Β. Σάκοι 65x90 χρώμα κίτρινο και  

Γ. Σάκοι 45x55 χρώμα λευκό. 

 

Κολλήσεις σάκων:  
Η κάτω πλευρά (πυθμένας) των σάκων 

υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των 

απορριμμάτων. 

 
Έλεγχος στεγανότητας σάκων διαστάσεων
Πέντε σάκοι γεμάτοι με 20 λίτρα νερό 

διαρροή περισσότερο από τρεις σταγόνες νερό 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων 

για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

 

Αρ. Μελέτης:   123  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 

ισοδύναμου πιστοποιητικού, που θα κατατεθεί μαζί με την τεχνική του προσφορά.

διαγωνιζόμενο προμηθευτή θα κατατεθούν δείγματα των συγκεκριμένων σάκων σε ποσότητα 

Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από παρθένο πολυαιθυλένιο 

αρίστης ποιότητας, πλήρως (100%) ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο.

Επίσης το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να 

ότητα των σάκων θα είναι υψηλής αντοχής και άριστης ποιότητας.  

αντοχή σε σχίσιμο και εφελκυσμό. 

cm σε όλο το άνοιγμα του σάκου.    

λικών δοχείων μικροαπορριμμάτων: 65x90cm σε όλο το άνοιγμα του σάκου.

cm σε όλο το άνοιγμα του σάκου. 

 
ανάλογο πάχος ώστε να δίνουν περίπου 14 τεμάχια ανά κιλό.  

ανάλογο πάχος ώστε να δίνουν απόδοση 18 τεμάχια ανά κιλό. 

το πάχος είναι χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και θα καθοριστεί με την προσφορά των 

κίτρινο και πράσινο, αντίστοιχα για κάθε υπηρεσία.  

Η κάτω πλευρά (πυθμένας) των σάκων 80/50x110 και 65x90 θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, 

υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των 

Έλεγχος στεγανότητας σάκων διαστάσεων 80/50x110 και 65x90:  

νερό o καθένας, κρεμασμένοι για χρόνο 30 λεπτών

από τρεις σταγόνες νερό το λεπτό, ο κάθε σάκος. 

Προμήθεια  πλαστικών σάκων απορριμμάτων 

Αγίας Βαρβάρας. 

  /2021 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή 

ισοδύναμου πιστοποιητικού, που θα κατατεθεί μαζί με την τεχνική του προσφορά. 

διαγωνιζόμενο προμηθευτή θα κατατεθούν δείγματα των συγκεκριμένων σάκων σε ποσότητα 

Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένοι από παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλής 

ώσιμο και βιοδιασπώμενο. 

Επίσης το υλικό θα πρέπει να μην είναι πολύ γυαλιστερό, για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να 

σε όλο το άνοιγμα του σάκου. 

 

το πάχος είναι χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και θα καθοριστεί με την προσφορά των 

θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, 

υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των 

για χρόνο 30 λεπτών, δεν πρέπει να έχουν 
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Συσκευασία:  
Προτιμάται ανά 20 κιλά. 

 
Εκτύπωση λογότυπου:  
Οι σάκοι 80/50x110 και 65x90  θα φέρουν το εξής λογότυπο και στις δύο όψεις με μονόχρωμη εκτύπωση: 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
«Όλοι μαζί για πόλη καθαρή» 

Τηλέφωνο 15969 
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  Σαρρή Αντωνία  Σέργη Κωνσταντίνα 

  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  αρχιτέκτων 
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