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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    28-8 -2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 7875 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360445 
                                                                                

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  224/ 2020 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  # 4.999,68 € #» 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ  58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει 
σήμερα 

2. Τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως 
ισχύει σήμερα 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως 
τα άρθρα 116,118 και 120 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον   Κ.Α. : 35-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

του προυπολογισμού έτους 2020  
6. Το από 21-8-2020 πρωτογενές αίτημα  (ΚΗΜΔΗΣ:20REQ007208437) του τμήματος Περιβάλλοντος 

,καθαριότητας και πρασίνου  
7. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 7386 / 21-8-2020 τεκμηριωμένο αίτημα  
8. Την υπ. αριθμ. Α-679/2020 (Αριθμ πρωτ. 7451/24-8-2020),  (ΑΔΑ: 6ΧΠΧΩΨΞ-Ι0Ν) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού  5.000,00 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της 
πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007218844) 

9. Την  αριθμ 9/ 30-3-2020 μελέτη του Τμήματος  Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Α. Την έγκριση της αριθμ 9/ 30-3-2020 μελέτης  με τίτλο  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  # 4.999,68 € #»» που  συνέταξε το Τμήμα  Περιβάλλοντος, 
καθαριότητας και πρασίνου 
 
Β. Την διενέργεια της προμήθειας  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

 

Γεώργιος Κατσούλας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΤΜHMA ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 35-6699          
 Προϋπολογισμός: 4.999,68 € 
 CPV: 16160000-4 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια αναλωσίμων πρασίνου (σακούλες, νήμα κοπής χόρτων, 
γάντια κλπ) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας για το 2020. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.999,68 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-6699 οικονομικού έτους 2020. 
Τα είδη και οι ποσότητες που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία. 
Κατά συνέπεια είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, καθώς και η προμήθεια 
ομοειδών υλικών που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα μελέτη χωρίς υπέρβαση 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των 
ειδών. Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι τιμές εμπορίου 
και συμπεριλαμβάνουν τη δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των ειδών στις εγκαταστάσεις του 
Δήμου 

 

 

 
Αμφιλοχία, 30/03/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΤΜHMA ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 35-6699          
 Προϋπολογισμός: 4.999,68 € 
 CPV: 16160000-4 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
1. Πλαστικό νήμα κοπής χόρτων 

Πλαστικό νήμα μεσινέζας κατάλληλο για θαμνοκοπτικά, επαγγελματικής χρήσης και μεγάλης 
απόδοσης κοπής, τετράγωνη ή στρογγυλή, διατομής 4mm και 4,5 mm κατασκευασμένη από 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό και χρώματος υψηλής ορατότητας, σε μπομπίνα των 240 μέτρων. 
 

2. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 90×120 εκ 

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 90 (άνοιγμα) Χ 120 (ύψος). Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDPE) αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ 
αναγέννησης, χρώματος μαύρου και θα φέρουν αναδίπλωση. Επίσης το υλικό θα πρέπει να μην 
είναι πολύ γυαλιστερό για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα στα χέρια χωρίς να γλιστρά. Οι σάκοι 
πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό και πάχος τέτοιο ώστε ο αριθμός των σάκων 
ανά χιλιόγραμμο να είναι 5-7 τεμάχια. Η αντοχή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 
μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 40 κιλών. Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα 
είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα 
διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Οι σάκοι θα είναι συσκευασμένοι σε 
δέματα, κατά προτίμηση των 20 κιλών. 
 
 

3. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 80×110 εκ 

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 80 (άνοιγμα) Χ 110 (ύψος). Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDPE) αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ 
αναγέννησης, χρώματος μαύρου και θα φέρουν αναδίπλωση. Επίσης το υλικό θα πρέπει να μην 
είναι πολύ γυαλιστερό για να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα στα χέρια χωρίς να γλιστρά. Οι σάκοι 
πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό και πάχος τέτοιο ώστε ο αριθμός των σάκων 
ανά χιλιόγραμμο να είναι 9-11 τεμάχια. Η αντοχή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε 
μη αιχμηρά απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 20 κιλών. Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα 
είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα 
διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Οι σάκοι θα είναι συσκευασμένοι σε 
δέματα, κατά προτίμηση των 20 κιλών. 

4. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων 55×70 εκ 

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 55 (άνοιγμα) Χ 70 (ύψος). Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDPE) αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ 
αναγέννησης, χρώματος μαύρου και θα φέρουν αναδίπλωση. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε 
σχίσιμο και σε εφελκυσμό και πάχος τέτοιο ώστε ο αριθμός των σάκων ανά χιλιόγραμμο να είναι 
45-50 τεμάχια. Η αντοχή των σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηρά 
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απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 5 κιλών. Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα είναι 
ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, υψηλής αντοχής, που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης 
του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων. Οι σάκοι θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα, κατά 
προτίμηση των 20 κιλών. 
 
 

5. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο 

Γάντια μήκους περίπου 20-25cm. Τα εμπρός μέρος της παλάμης  θα είναι από νιτρίλιο ώστε να 

προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.  

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. Πρότυπα : ΕΝ 388, 420. Σήμανση: CE, 

κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.  

 
 

 
 

 
Αμφιλοχία, 30/03/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΤΜHMA ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 35-6699          
 Προϋπολογισμός: 4.999,68 € 
 CPV: 16160000-4 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

1 Πλαστικό νήμα κοπής χόρτων (καρούλι 240 m) Τεμάχιο 20 85,00 1.700,00 

2 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 90×120 εκ. Kg 500 2,00 1.000,00 

3 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 80×110 εκ. Kg 400 2,00 800,00 

4 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 55×70 εκ. Kg 200 1,70 340,00 

5 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο Ζεύγος 160 1,20 192,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.032,00 

ΦΠΑ 24% 967,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.999,68 

 
Η τιμολόγηση των υλικών έγινε με βάση της ισχύουσες τιμές εμπορίου. 

 
 
 

 
Αμφιλοχία, 30/03/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΤΜHMA ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 35-6699          
 Προϋπολογισμός: 4.999,68 € 
 CPV: 16160000-4 

 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια αναλωσίμων πρασίνου για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας Πρασίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου 
Αμφιλοχίας για το 2020.  
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 
Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν 
δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.  
 
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.999,68 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 35-6699 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας 
οικονομικού έτους 2020. 
 
Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η σύμβαση 
β. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
γ. Η προσφορά του αναδόχου  
δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  
ε. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
στ. Η τεχνική έκθεση 
 
Άρθρο 5ο: Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας    
Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύβασης και θα λήξει 
με την παράδοση των υλικών, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως 30/11/2020. Οι 
ποσότητες των υλικών που απαιτούνται είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές για την υπηρεσία και 
μπορεί να παραδίδονται τμηματικά, σύμφωνα με την παραγγελία της υπηρεσίας, στο χώρο που θα 
υποδειχθεί από την τελευταία. Κατά συνέπεια είναι δυνατή η αυξομείωση των ποσοτήτων των 
ειδών, καθώς και η προμήθεια ομοειδών υλικών που δεν κατέστη δυνατόν να προβλεφθούν στην 
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παρούσα μελέτη χωρίς υπέρβαση του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
 
Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου). 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

5. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει 

γνώση των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών και 

συμφωνούν με αυτούς. 

6. Όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση ζητηθεί κατά την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 
Άρθρο 7ο: Υπογραφή  σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, μέσα σε χρόνο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία, να προσέλθει για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες  κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 
Άρθρο 9ο: Παράδοση-Παραλαβή Υλικών 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η 
παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών μέσα στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω χρόνο. 
 
Άρθρο 10ο: Αντικατάσταση  ειδών   
Εάν κατά την διάρκεια της παραλαβής τα είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης και 
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές ή είναι ελαττωματικά τότε ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα  αντικαταστήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του προμηθευτή μπορεί να γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των 
τιμολογίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. 
 
 
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών. Οι παραπάνω κρατήσεις υπολογίζονται κάθε φορά επί 
της καθαρής αξίας των τιμολογίων. 
 
Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16 
και του Ν. 3463/2006. 
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Άρθρο 14ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου  
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που συντρέχει λόγος αναφερόμενος στο άρθρο 
203 του Ν.4412/16 και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που το ανωτέρω άρθρο προβλέπει για την 
έκπτωση του αναδόχου.  
 
 
 

 
Αμφιλοχία, 30/03/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο προϊστάμενος του τμήματος Ο Διευθυντής 

  
  

Γεράσιμος Τσιρογιάννης Δημήτριος Ζαμπάρας 
ΠΕ Γεωπόνος ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ  
ΤΜHMA ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α.: 35-6699          
 Προϋπολογισμός: 4.999,68 € 
 CPV: 16160000-4 

 
Ε Ν Τ Υ Π Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

 
Της επιχείρησης 

…………….…………………….………………………….………………………………… µε έδρα 

στ… …………………………..…….……………………. οδός 

……….……………………..………………… αριθ. …… ... Τ.Κ ………………. Τηλ.: 

…………………….………..… Κινητό……………….…......……..……. Fax: …………..…….  

Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(€) 

1 Πλαστικό νήμα κοπής χόρτων (καρούλι 240 m) Τεμάχιο 20 
  

2 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 90×120 εκ. Kg 500 
  

3 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 80×110 εκ. Kg 400 
  

4 Πλαστικός σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 55×70 εκ. Kg 200 
  

5 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο Ζεύγος 160 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 

 
………………………………(τόπος),                 /   2020 

Ο προσφέρων 
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