
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
Προμήθεια  πλαστικών σάκων  
Κ.Α. 20-6699.002 
Κ.Α. 20-6699.003 
  
                                                ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    
 
Άρθρο 1ο  
  Το αντικείμενο τηs Προμήθειαs είναι πλαστικοί σάκοι διαφόρων διαστάσεων . 
 
 Άρθρο 2ο  
  Τρόποs εκτέλεσηs τηs προμήθειαs. 
 Η εκτέλεση τηs προμήθειαs αυτήs θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασίας του 
ανοικτού διαγωνισμού  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ με κριτήριο την 
χαμηλότερη τιμή . Η πίστωση θα βαρύνει τους  Κ.Α.20-6699.002 και Κ.Α. 20-
6699.003 με τίτλο «προμήθεια πλαστικών σάκων » και « Προμήθεια πλαστικών 
σάκων για την πιλοτική διάθεση απορριμμάτων ». 
 
Άρθρο 3ο   
Αξιολόγηση προσφορών. 
H αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση τηs προμήθειαs θα 
γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46  του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο την 
μικρότερη τιμή ανά σακούλα και την ποσότητα που θα προμηθευτεί ο Δήμος για κάθε 
διάσταση . 
 
 
Άρθρο 4ο  
 Παραλαβή. 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 
Άρθρο 5ο  
 Πλημμελήs κατασκευή. 
Εάν κατά την παραλαβή  των υλικών  δεν είναι σύμφωνα  με τιs προδιαγραφέs τηs 
μελέτηs και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχοs υποχρεούται να 
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τιs διατάξειs που αναφέρονται 
στο άρθρο 33&35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 



 
 
Άρθρο 6ο 
  Φόροι , τέλη , κρατήσειs.   
Ο ανάδοχοs υπόκεινται σε όλουs τουs βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρουs τέλη, 
κρατήσειs, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειαs τηs προμήθειαs .    
 
Άρθρο 7ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος υπογραφή συμφωνητικού.  
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος και την 
νόμιμη έγκριση του υποχρεούται να προσέλθει στον Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι 
μικρότερο των 10 ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 προκειμένου να υπογράψει 
την σχετική σύμβαση. 
 
Άρθρο 8ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας. 
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθεια υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της σύμβασης, το ύψος της 
οποίας θα είναι το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθεια πλέον ΦΠΑ 
 
Άρθρο 9ο  
Χρόνος εγγυήσεως. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτελέσεως εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης 
των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται δύο μήνες μετά ,σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΟΠΤΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας 
επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την 
αρμόδια επιτροπή, καθώς και μετά τον χρόνο εγγύησης που ορίζεται στην προσφορά 
του ανάδοχου. 
Ο χρόνος εγγύησης της προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους. 
 
 
Άρθρο 10ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως 
της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
27 και33 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
 
Άρθρο 11ο 

Παραλαβή σημάτων  
Ο προμηθευτής που θα του γίνει η ανάθεση της προμήθειας θα παραλάβει από την 
υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή τα σήματα και το λογότυπο που θα φέρουν οι 
σακούλες που  αφορούν την πιλοτική διάθεση απορριμμάτων. 
 
    
           ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                        Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ 
 
 
 ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                                                                   Γ.ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
 
 Προμήθεια πλαστικών σάκων .    
  Κ.Α.  :20-6699. 002 
  Κ.Α.  :20-6699. 003 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την Προμήθεια πλαστικών σάκων 
διαφόρων διαστάσεων   που θα χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία Καθαριότητος . 
 
Άρθρο 2ο 

Ανάλογα με την τιμή που θα πετύχει ο Δήμος στη Δημοπρασία  ,διατηρεί το δικαίωμα 
να αυξομειώσει την ποσότητα του υλικού μέχρι το 30% επιπλέον .  
 
Άρθρο 3ο 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από  δείγματα για κάθε πάχους σακούλας χωρίς ο 
κατασκευαστής να είναι υποχρεωμένος να καταθέσει δείγμα στο χρώμα που ζητάει η 
υπηρεσία. Εννοείται ότι το δείγμα θα είναι διαφορετικό εάν ο κατασκευαστής 
προσφέρει διαφορετικά υλικά (παρθένο ή ανακυκλώσιμο ).  
 
Άρθρο 4ο 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει το υλικό στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή 
σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. 
 
 
Άρθρο 5ο  
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά από διαφορετικούς 
προμηθευτές . 
  
 
 

 ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                               Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ 

 
 
 

             ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ Α.                                                       Γ.ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 
 
 
 
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
                                                                                                       

 
 

ΕΡΓΟ : Προμήθεια πλαστικών σάκων 
 Κ.Α. 20-6699. 002 
Κ.Α. 20-6699. 003 
                                                                      

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
                     Η υπηρεσία καθαριότητας χρησιμοποιεί σακούλες 
πολυαιθυλενίου διαφόρων διαστάσεων και χρωμάτων  για τις ανάγκες των 
συνεργείων της και για το πιλοτικό πρόγραμμα διάθεσης απορριμμάτων. Το 
υλικό κατασκευής μπορεί να είναι από παρθένο ή ανακυκλωμένο υλικό και για 
το λόγο αυτό το πάχος κάθε σακούλας μπορεί να είναι από  τέσσερις έως έξι 
γραμμές και οι σακούλες των υπογείων κάδων από 6-8 . 
                   Οι σακούλες που η διάσταση τους θα  είναι 0,80*1,10 θα έχουν 
χρώμα μαύρο και πάχος 70μμ, οι σακούλες που η διάσταση τους θα είναι 
0,60*0,80 θα έχουν χρώμα πράσινο και πάχος 40μμ και οι σακούλες των 
υπογείων κάδων που οι διάσταση τους θα είναι 2,20*3,60 θα έχουν χρώμα 
μαύρο και πάχους 80μμ. Αυτές οι σακούλες δεν θα φέρουν λογότυπο ούτε 
σήματα ανακύκλωσης και αφορούν τον ΚΑ: 20-6699.002 . 
  Οι σακούλες διαστάσεων 0,80*1,10  που αφορούν τα μαγαζιά του 
κέντρου θα έχουν χρώμα μαύρο και οι σακούλες που αφορούν την 
ανακύκλωση των μαγαζιών του κέντρου θα είναι διαφανείς χρώματος μπλε 
ίδιων διαστάσεων και πάχους 70μμ. 
  Οι σακούλες που αφορούν τις οικίες του κέντρου διαστάσεων 
0,80*0,60 θα είναι διαφανείς χρώματος μπλε και τέλος οι σακούλες που είναι 
για την ανακύκλωση και αφορούν τις οικίες του κέντρου θα έχουν διαστάσεις 
0,80*0,60 θα είναι διαφανείς και το χρώμα τους θα είναι λευκό θα έχουν πάχος 
45μμ. 
  Οι παραπάνω σακούλες αφορούν τον ΚΑ: 20-6699.003. Οι σακούλες 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλα υλικά ώστε να αντέχουν 
σε ανάλογη τάνιση κατά μήκος και πλάτος. 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
                                                                                 

 
 ΕΡΓΟ : Προμήθεια πλαστικών σάκων 
 Κ.Α:20-6699. 002 
 Κ.Α:20-6699. 003 

 
 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. Τ/ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 
1 Σακούλα 0,80*1,10 μαύρη 

χωρίς εκτύπωση 
Κιλα 10000 1,20 12.000,00 

2 Σακούλα 0,60*0,80 πράσινη 
χωρίς εκτύπωση 

Κιλα 15000 1,20 18.000,00 
 

3 Σακούλα 2,20*3,60 μαύρη Κιλα 2000 1,60 3.200,00 
4 Σακούλα 0,80*1,10 μαύρη 

με εκτύπωση 
Κιλα 8000 1,70 13.600,00 

5 Σακούλα 0,80*1,10 μπλε με 
εκτύπωση 

Κιλα 8000 1,70 13.600,00 

6 Σακούλα 0,80*0,60  μπλε με 
εκτύπωση 

Κιλα 3000 1,70 5.100,00 

7 Σακούλα 0,80*0,60 λευκή με 
εκτύπωση 

Κιλα 1000 1,70 1.700,00 

 
                                                                                                        Σύνολο: 67.200,00 
                                                                                                   ΦΠΑ23%:  15.456,00 

                                                                                      Γεν.σύνολο: 82.656,00 
 

 
              ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ 

 
 
 

             ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ Α.                                                             Γ.ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 
 
 
 
 



    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
                                                                                 

 
 ΕΡΓΟ : Προμήθεια πλαστικών σάκων 
 Κ.Α:20-6699. 002 
 Κ.Α:20-6699. 003 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑ: 20-6699.003 
 

 
                                                                                               

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. Τ/ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 
1 Σακούλα 0,80*1,10 μαύρη 

με εκτύπωση 
Κιλα 8000 1,70 13.600,00 

2 Σακούλα 0,80*1,10 μπλε με 
εκτύπωση 

Κιλα 8000 1,70 13.600,00 

3 Σακούλα 0,80*0,60  μπλε με 
εκτύπωση 

Κιλα 3000 1,70 5.100,00 

4 Σακούλα 0,80*0,60 λευκή με 
εκτύπωση 

Κιλα 1000 1,70 1.700,00 

 
                                                   Συνολο: 34.000,00. 
                                   ΦΠΑ 23% :   7.820,00 
                                                                                             Γεν. Σύνολο: 41.820,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ 

 
 
 

             ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ Α.                                                             Γ.ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 
 

 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
                                                                                 

 
 ΕΡΓΟ : Προμήθεια πλαστικών σάκων 
 Κ.Α:20-6699. 002 
 Κ.Α:20-6699. 003 

 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑ: 20-6699.002 

 
 
                                                                                               

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. Τ/ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 
1 Σακούλα 0,80*1,10 μαύρη 

χωρίς εκτύπωση 
Κιλα 10000 1,20 12.000,00 

2 Σακούλα 0,60*0,80 πράσινη 
χωρίς εκτύπωση 

Κιλα 15000 1,20 18.000,00 
 

3 Σακούλα 2,20*3,60 μαύρη Κιλα 2000 1,60 3.200,00 
 

                                                   Συνολο: 33.200,00. 
                                   ΦΠΑ 23% :   7.636,00 
                                                                                             Γεν. Σύνολο: 40.836,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                          Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
     Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ 

 
 
 

             ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ Α.                                                             Γ.ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 
ΚΙΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ. ANA 
ΚΙΛΟ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

1 Σακούλα 0,80*1,10 
μαύρη χωρίς 
εκτύπωση 

Κιλα 10000     

2 Σακούλα 0,60*0,80 
πράσινη χωρίς 
εκτύπωση 

Κιλα 15000     

3 Σακούλα 2,20*3,60 
μαύρη 

Κιλα 2000     

4 Σακούλα 0,80*1,10 
μαύρη με εκτύπωση 

Κιλα 8000     

5 Σακούλα 0,80*1,10 
μπλε με εκτύπωση 

Κιλα 8000     

6 Σακούλα 0,80*0,60  
μπλε με εκτύπωση 

Κιλα 3000     

7 Σακούλα 0,80*0,60 
λευκή με εκτύπωση 

Κιλα 1000     

 
 
                                                                                                  Σύνολο:      …………. 
                                                                                              ΦΠΑ 23%:        ………                              

                                                                                    Γεν.σύνολο:  …………  
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