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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                              

          
    

ΕΡΓΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
              ΤΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

K.Μ.       :   Π 187/2021
Κ.Α.Ε.    :    20.6699.0024, 20.6699.0023   
ΠΡΟΫΠ. :    14.696,24 € ( με Φ.Π.Α.)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                  Κ.Μ : Π187/21               
                                                                            

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  την προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη αναγκών των 
συνεργείων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2022.   
   
Η σύνταξη της μελέτης έγινε με βάση στοιχεία από παλαιότερα έτη, τα οποία μας δίνουν μία εικόνα για τις 
ανάγκες που προκύπτουν συχνότερα.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 
(14.696,24 €)  με Φ.Π.Α. 24 %  και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα τους κάτωθι 
Κ.Α.: 

CPV K.A.Ε. ΟΜΑΔΑ 2022

39224100-9 20.6699.0024

ΟΜΑΔΑ  6η: 
Διεύθυνση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και 
Πρασίνου (Tμήμα 

Σχεδιασμού και Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και 

Ανακύκλωσης)
3.080,16

44510000-8
31670000-3
34300000-0

20.6699.0023

ΟΜΑΔΑ 8η, 9η, 11η: 
Διεύθυνση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και 
Πρασίνου (Τμήμα 

Διαχείρισης και συντήρησης 
Οχημάτων)

11.616,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.696,24

                                                                                                     

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ 6η:  ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)

Α/Α Περιγραφή
(Εργαλεία)

Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος
(€)

Συνολική
Τιμή
(€)
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1 Σκούπες οδοκαθαρισμού από 
ψάθινες ίνες  με κοντάρι

τεμ. 920            2,70 €                      
2.484,00 € 

ΣYNOΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ: 
                     

2.484,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 
                       

596,16 € 

ΓENIKO ΣΥΝΟΛΟ 6ης ΟΜΑΔΑΣ: 
                     

3.080,16 € 

ΟΜΑΔΑ 8η:    ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ) (Τμήμα 
Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)

 
Α/Α Περιγραφή

(Αναλώσιμα - εργαλεία)
 

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος

(€)

Συνολική
Τιμή
(€)

1 AΙΘΕΡΑΣ ΠΡΟΚΙΝΗΣΕΩΣ 
400ML

τεμ. 5 7,30 € 36,50 €

2 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 
ΠΥΡΙΜΑΧΑ 1200οc 280ΜL ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ

τεμ. 2 3,65 € 7,30 €

3 ΣΙΛΙΚΟΝΗ 
ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 280ΜL ΓΙΑ 
ΠΙΣΤΟΛΙ 

τεμ. 3 3,60 € 10,80 €

4.      ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ 
280ML

τεμ. 3 2,20 € 6,60 €

5.      ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
2,50ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,58 € 2,32 €

6.      ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
3,00ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,58 € 2,32 €

7.      ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
3,50ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,58 € 2,32 €

8.      ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
4,00ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,80 € 3,20 €

9.      ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
4,50ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,80 € 3,20 €
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10.   ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
5,00ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,80 € 3,20 €

11.   ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 
5,50ΧΙΛ.

τεμ. 4 0,80 € 3,20 €

12 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6,00 
ΧΙΛ.

τεμ. 10 0,80 € 8,00 €

13 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 6,50 
ΧΙΛ.

τεμ. 10 0,85 € 8,50 €

14 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ 4,8ΜΜΧ10ΜΜ ΣΕ 
ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100ΤΕΜ.

τεμ. 1 4,38 € 4,38 €

15 ΒΕΝΖΙΝΟΚΟΛΛΑ 1KG ΣΕ 
ΚΟΥΤΙ

τεμ. 2 5,84 € 11,68 €

16 ΣΠΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟ 
ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ RAL ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400 ml

τεμ. 10 3,50 € 35,00 €

17 ΣΠΡΕΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 400ML 
KOKKINO

τεμ. 10 2,00 € 20,00 €

17.   ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280 ml Τεμ. 5 1,80 € 9,00 €

18.   ΣΠΡΕΫ ΚΑΘ. 
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 400 ml

Τεμ. 10 4,20 € 42,00 €

19.   ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΦΑΡΔΙΕΣ

Τεμ. 10 0,75 € 7,50 €

20.   ΣΠΡΕΫ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 400  ml 
ΚΙΤΡΙΝΟ

Τεμ. 10 2,00 € 20,00 €

21.   ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ Τεμ. 30 0,50 € 15,00 €

22.   ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ 
Φ125Χ1,0Χ22,23mm

Τεμ. 20 0,95 € 19,00 €

23.   ΤΑΪΡΑΠ 203 x 2,5 ΜΜ Φακελος 10 1,85 € 18,50 €
24.   ΤΑΪΡΑΠ 292 x 3,6 ΜΜ Φακελος 10 2,40 € 24,00 €
25.   ΤΑΪΡΑΠ 380 x 7,6 ΜΜ Φακελος 10 7,30 € 73,00 €
26.   ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ6 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
τεμ. 20 3,60 € 72,00 €

27.   ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ8 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

τεμ. 20 3,90 € 78,00 €

28.   ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ12 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

τεμ. 20 4,30 € 86,00 €

29.   ΨΑΘΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ τεμ. 50 9,75 € 487,50 €
30.   ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 

Μ8Χ1,25/2,5CM
τεμ. 50 0,30 € 15,00 €

31.   ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 
INOXΜΜ6Χ2,5 CM

τεμ. 50 0,15 € 7,50 €

32.   ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΙΝΟΧ Μ8Χ1,25 τεμ. 50 0,10 € 5,00 €

33.   ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΙΝΟΧ Μ6Χ1 τεμ. 50 0,10 € 5,00 €

34.   ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΧ Μ8 
ΦΑΡΔΙΕΣ 

τεμ. 100 0,10 € 10,00 €
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35.   ΡΟΔΕΛΕΣ Μ8 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ τεμ. 100 0,10 € 10,00 €

36.   ΡΟΔΕΛΕΣ Μ6 ΦΑΡΔΙΕΣ τεμ. 100 0,10 € 10,00 €

37.   ΚΟΛΙΕΔΕΣ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 
ΚΟΛΑΡΩΝ 8-12

τεμ. 30 0,40 € 12,00 €

38.   ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ 
ΑΕΡΑ ΠΛΕΚΤΟ 5ΜΜ

μετ. 6 3,65 € 21,90 €

39.   ΡΟΔΕΛΕΣ Μ6 ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ τεμ. 100 0,10 € 10,00 €

40.   ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
7,5ΜΜ ΜΕ ΛΙΝΑ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

μετ. 10 4,40 € 44,00 €

41.   ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΑΥΡΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ 
MEDIUM

Κουτι 20 7,30 € 146,00 €

42.   ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΑΥΡΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ 
LARGE

Κουτι 20 7,30 € 146,00 €

43.   ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ    (διάμετρος 
12mm)

τεμ. 20 0,15 € 3,00 €

44.   ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ    (διάμετρος 
14mm)

τεμ. 20 0,15 € 3,00 €

45.   ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑΠΕΣ ΚΑΡΤΕΡ    (διάμετρος 
16mm)

τεμ. 20 0,15 € 3,00 €

46.   ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
ΧΟΝΤΡΗ 1kg

τεμ. 1 15,00 € 15,00 €

47.   ΣΠΕΙ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ 
450ML

τεμ. 35 4,90 € 171,50 €

48.   ΣΠΡΕΙ ΕΠΑΦΩΝ 400ML τεμ. 8 4,20 € 33,60 €

49.   ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ 
ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

τεμ. 5 3,60 € 18,00 €

50.   ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 
ΛΑΔΙΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ 

τεμ. 2 25,00 € 50,00 €

51 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 250mm-10 τεμ. 2 25,80 € 51,60 €

52 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 10 τεμ. 5 6,00 € 30,00 €

53 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 13 τεμ. 5 14,00 € 70,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ: 
                     

2.011,12 € 

Φ.Π.Α. 24%: 482,67 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 8ης ΟΜΑΔΑΣ :
                     

2.493,79 € 
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ΟΜΑΔΑ 9η:  ΛΑΜΠΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)

α/α Περιγραφή                        
(Λάμπες-Ασφάλειες)

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή  Μονάδος (€) Συνολική 
Τιμή (€)

1 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 8Α τεμ. 20 0,49 €                                      
9,80 € 

2 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ  
16Α

τεμ. 20 0,49 €                                      
9,80 € 

3 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΘΗΛΥΚΑ

τεμ. 500 0,05 €                                   
25,00 € 

4 ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ

τεμ. 500 0,05 € 25,00 €

5 Η3 12V/55W τεμ. 20 1,95 € 39,00 €
6 BAY 15d 12V/5W τεμ. 20 0,90 € 18,00 €
7 T10 12V/5W χωρίς κάλυκα τεμ. 50 0,50 € 25,00 €

8 H1 24V/70W τεμ. 20 2,35 € 47,00 €
9 W 2,1x9,5d 24V/5W τεμ. 50 0,90 € 45,00 €
10 H4 24V/75/70W τεμ. 40 4,85 € 194,00 €
11 BAX 10d/B 8,5d 24V/1,2W τεμ. 100 0,90 € 90,00 €

12 BA 15s 24V/5W τεμ. 100 0,90 € 90,00 €
13 W 2,1x9,5d 24V/5W χωρίς 

κάλυκα
τεμ. 100 0,90 € 90,00 €

14 H7 24V/70W τεμ. 50 2,50 € 125,00 €
15 BAY 15d P21/5W/24V τεμ. 20 0,90 € 18,00 €
16 H7 12V/55W τεμ. 30 2,50 € 75,00 €
17 H4 12V/60/55W P43T τεμ. 20 2,50 € 50,00 €
18 PY 21W 12V τεμ. 30 1,00 € 30,00 €
19 H3 24V 70W PK 22s τεμ. 40 2,50 € 100,00 €
20 24V 21W BA15S τεμ. 100 1,00 € 100,00 €
21 12V 21/W BAY 15S τεμ. 100 1,00 € 100,00 €
22 12V 21/5W BAY 15d τεμ. 50 1,00 € 50,00 €
23 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 

5Α
τεμ. 20 0,10 € 2,00 €

24 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 
7,5Α

τεμ. 20 0,10 € 2,00 €

25 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 
10Α

τεμ. 40 0,10 € 4,00 €

26 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 
15Α

τεμ. 40 0,10 € 4,00 €

27 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 
20Α

τεμ. 50 0,10 € 5,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ:
                     

1.372,60 € 
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Φ.Π.Α. 24%: 329,42 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 9ης ΟΜΑΔΑΣ:
                     

1.702,02 € 

ΟΜΑΔΑ 11η: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ) (Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων)

ΠεριγραφήΑ/Α
(Αναλώσιμα υλικά 
πλυντηρίου αυτοκινήτων)
 

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή
Μονάδος (€)

Συνολική
Τιμή (€)

1 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
τύπου RM 81 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
KARCHER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Λίτρα
(βαρέλι 3*200 

λίτρων)
600

753,18 €
                            

2.259,54 € 

2 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΕΠΙΚΑΘΗΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
τύπου RM 110 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ KARCHER 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Λίτρα 30 7,51 €
                                

225,30 € 

3 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΣΩΝ τύπου 
RM31 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
KARCHER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Λίτρα (10*20) 200 65,00 €
                                

650,00 € 

4 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΜΠΕΚ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμ. 2 25,00 €

                                  
50,00 € 

5 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΣΥΣΚ.20 Lit) Λίτρα (5*20) 100 86,85 €

                                
434,25 € 

6 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑΚΙΑ
τεμ. 300 1,50 €

                                
450,00 € 

7 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ 
(ΣΥΣΚ. 750ml) τεμ. 50 5,80 €

                                
290,00 € 

8 ΜΠΕΚ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ KARCHER 
PROFESSIONAL 12/18-45

τεμ. 2 250,00 €
                                

500,00 € 

9 ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ KARCHER 
PROFESSIONAL 12/18-45

τεμ. 3 150,00 €
                                

450,00 € 

10 ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ KARCHER 
PROFESSIONAL 12/18-45

τεμ. 3 125,00 €
                                

375,00 € 
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11 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
(20 μέτρων) ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
KARCHER PROFESSIONAL 
12/18-4S)

τεμ. 2 150,00 €
                                

300,00 € 

        
     ΣΥΝΟΛΟ 11ης ΟΜΑΔΑΣ:

                     
5.984,09 € 

ΦΠΑ 24%: 1.436,18 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 11ης ΟΜΑΔΑΣ:
                     

7.420,27 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, 

διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες 

εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να 

υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται στους παραπάνω 

πίνακες.

Επισημαίνεται ότι όλα προς προμήθεια εργαλεία και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι αρίστης 
ποιότητας και να φέρουν σήμανση CE, και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγκρίσεις 
καταλληλότητας για το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται.

ΟΜΑΔΑ 6η:

 Σκούπες οδοκαθαρισμού χορτάρινες από ψάθινες ίνες, 6 ραφών με κοντάρι τορναρισμένο σε κυλινδρική 
μορφή και λείο ύψους, ύψους περίπου 1μ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

           ΑΡΘΡΟ 1O: Συμβατικό αντικείμενο

Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για την κάλυψη 
αναγκών των  συνεργείων του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 6ης -8ης -9ης - 
11ης: 

11.851,81 €

ΦΠΑ 24%: 2.844,43 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 6ης – 8ης – 

9ης - 11ης :
14.696,24 €
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Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

• Νόμος 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει.

• Νόμος 4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-

2014)

• Νόμος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-

2014) 

• Νόμος 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 

Α΄/09-05-2013)

• Νόμος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 

Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011)

• Νόμος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010)

• Νόμος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010)

• Νόμος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)

• Νόμος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006)

• Νόμος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999)

• Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 

του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη 

και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

• Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016)

• Την με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/16, για 

διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 Β΄/16-11-2016)
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• Την με αριθμ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρ. 

161/5797/25-11-2016)

• Την με αριθμ. 157/37057/19-05-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ8ΜΧΩΕΒ-ΕΨ3) με 

την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022

• Την με αριθμ. 052/37414/23-05-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Υ99ΩΕΒ-Δ9Λ) με την 

οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

• Το με αριθμ. πρωτ. 43855/14-06-2022 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικού 

Συμβουλίου και Λοιπών Συλλογικών Οργάνων με ΑΔΑΜ: 22REQ010742248 2022-06-15

• Το με αριθμ. πρωτ. 47258/15-06-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του Γραφείου Δημάρχου

• Την με αριθμ. πρωτ. 47431/27-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 91ΘΚΩΕΒ-Ο4Ψ)

ΑΡΘΡΟ 3: Περιεχόμενο προσφοράς

Οικονομική Προσφορά Αναδόχου                   

       

ΑΡΘΡΟ 4O: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και 

θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου θα παραμένουν σταθερές 

για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από 

την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Περιεχόμενο προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη «Προσφορά»

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά

γ) ο τίτλος της σύμβασης

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά εκάστου υποψηφίου αναδόχου

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κριτήριο ανάθεσης 

αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης είναι το διαθέσιμο από 

τον Δήμο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να ζητήσει ο Δήμος και σε καμία περίπτωση δεν 

δεσμεύει το Δήμο Ιλίου να κάνει χρήση όλων των ειδών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. 
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Η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών 

των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου που θα προκύψουν. Επίσης, ο προϋπολογισμός προσφοράς θα 

συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι συμφωνεί πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας μελέτης. 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορά η 
οποία δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος ισχύος προσφοράς

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγυητικές επιστολές

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ούτε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

ΑΡΘΡΟ 8ο Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 9ο Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής πρόσκλησης,  
εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύβασης. 

Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή 

σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις 

προσκομίσουν. 
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου. 

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες 

πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική 

απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00€) ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ το άρθρο 80 «αποδεικτικά μέσα» του ν. 4412/16 όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται.

Μετά την έκδοση απόφασης ανάθεσης, η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Για το κύρος σύμβασης του 

Δημοσίου με αντικείμενο μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) απαιτείται η 

κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10O Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι: 

α) για εκτιμώμενη αξία σύμβασης άνω των 2.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.): Ένας (1) μήνας από την ανάρτησή του 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με δυνατότητα χρονικής παράτασης με τις ίδιες συμβατικές τιμές
β) Για εκτιμώμενη αξία σύμβασης κάτω των 2.500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.): Ένας (1) μήνας από την κοινοποίηση 

της απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο με δυνατότητα χρονικής παράτασης με τις ίδιες συμβατικές 
τιμές
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11O Χρόνοι και τόποι παράδοσης

Ο χρόνος παραδοσης των ειδων  είναι ένας (1) μήνας με δυνατότητα παράτασης για τις ομάδες  6-8-9-11 
(είδη της Δ/νσης  Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου) .  

Ο τόπος που θα παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη θα είναι :

• Τα είδη θα παραδοθούν στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση  

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου  (Μπίμπιζα 1, Ίλιον).   

Ο τρόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται: 

➢ συνολικά εντός ενός μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού για τη Δ/νση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Πρασίνου (ομάδες 6-8-9-11), μετά από προφορική ή έγγραφη (μέσω email) 
ενημέρωση των προμηθευτών από την αναθέτουσα αρχή, 1-2 ημέρες πριν την παράδοσή τους. 

ΑΡΘΡΟ 12O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η παραλαβή των προς υλικών γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 221. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει 

ότι τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από του όρους 

της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, 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 ανάδοχος, είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου, 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.  

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 

στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι 
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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.

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάστασή τους με άλλη ισχύουν τα οριζόμενα το άρθρο 213 

«Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση» του ν. 4412/16 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13Ο: Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.  

ΑΡΘΡΟ 15O: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση)

β) εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).

3. 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 του Ν.4412/16.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 16O: Πληρωμή

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός εξήντα 

(60) ημερών, μετά την παραλαβή-πρωτοκόλληση των τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση 

των νομίμων δικαιολογητικών, βάσει του νόμου 4152/2013 παρ. 5, 6 και 7 της υποπαραγράφου Ζ.
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ΑΡΘΡΟ 17O: Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 

κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 

της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή 

άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
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α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 

(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή 

άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 

μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν 

την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 

αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 18 Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.
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