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ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

Προϋπολογισμός: 3.893,16 € 
Φ.Π.Α. 17%:    661,84€ 

Συνολική δαπάνη: 4.555,00 € 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή της προμήθειας υλικών  και δράσεων για την 
ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης ως 
ακολούθως:  

- Σχεδιασμός διαφημιστικού λογότυπου, εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού (διαφημιστικό 
μπλόκ σημειώσεων και πανό - banner) και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για διανομή 
(διαφημιστικές τσάντες ώμου και καπελάκια)  

Οι δαπάνες της προμήθειας θα καλυφθούν από χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και 
των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για 
ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη, όπως 
παρουσιάζονται παρακάτω,  εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες 
ανάγκες. Τα είδη θα πρέπει να είναι  άριστης ποιότητας και να έχουν τα παρακάτω αναλυτικά 
περιγραφόμενα χαρακτηριστικά 

Η ανάθεση των εργασιών και η προμήθεια των υλικών  θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

Καλλίκη Σοφία 
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ 

Χίος, 18/07/2019 
Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου 

 
 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
Σχεδιασμός & Εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού 
 

 
(i) Προβλέπεται ο σχεδιασμός (γραφιστικός) και η δημιουργία λογότυπου με θέμα την  

οικιακή κομποστοποίηση. Ο σχεδιασμός θα γίνει για οποιαδήποτε χρήση στο web και 
για εκτύπωση σε έντυπη μορφή π.χ. banners, φυλλάδια, μπλοκ, υφασμάτινες τσάντες, 
καπελάκια. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται μέχρι δύο (02) σχεδιασμοί, μία (1) αλλαγή σε 
προσχέδιο, μία (1) αλλαγή στα χρώματα/ γραμματοσειρά. Τέσσερα μεγέθη (για πανό – 
banner, βιβλιαράκι σημειώσεων, διαφημιστική τσάντα και καπέλο). Μία (1) ανάλυση για 
web και μία (1) για έντυπα. Τρία (03) αρχεία (δύο σε μορφή png και μία σε pdf).  

Θα σχεδιαστούν και στη συνέχεια θα εκτυπωθούν αναλυτικά:  

 
(ii) Πανό τύπου banner διαστάσεων 1x2 m σε μουσαμά, τετράχρωμο. Τα πανό θα φέρουν 

ειδικές στηρίξεις και δεσίματα ώστε να μπορούν να αναρτηθούν σε τοίχους κτηρίων. 
(iii) Βιβλιαράκι σημειώσεων διάστασης 0,12 x 0,17, 32 σελίδες + 4 εξωφ., σε χαρτί γραφής 

80gr μονόχρωμο, εξώφυλλο velvet 250 gr τετράχρωμο, καρφίτσα. 
(iv) Διαφημιστική τσάντα μεγέθους: 42X38X0,2 cm, σύνθεσης 105γρ/m2, χρώματος μπεζ. Η  

κάθε τσάντα θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο με θέμα την οικιακή κομποστοπίηση (i). 
(v) Καπέλο τύπου jockey πεντάφυλλο, δύο κεντημένες τρύπες εξαερισμού, τέσσερις 

διακοσμητικές ραφές στο γείσο, εσωτερική φάσα για τον ιδρώτα, βέλκρο κούμπωμα, 

μέγεθος ενηλίκων. Το κάθε καπέλο θα φέρει τυπωμένο το λογότυπο με θέμα την οικιακή 
κομποστοπίηση (i). 

 
Η τελική διαμόρφωση των παραπάνω ως προς το σχέδιο και κείμενο θα οριστικοποιηθεί σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου. 
 

 
 
 

Η συντάξασα 
 
 
 
 

Καλλίκη Σοφία 
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ 

Χίος18/07/2019 
Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου 

 
 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του 
περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια 
πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

α/α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Ενδεικτική 
τιμή 

μονάδος 
(ανευ ΦΠΑ) 

Δαπάνη 
(ανευ 
ΦΠΑ) 

1 Σχεδιασμός λογότυπου ενημερωτικού 
υλικού 

Τεμ. 1 233,16 233,16 

2 Εκτύπωση μπλοκ σημειώσεων Τεμ. 2.000 0,33 660 

3 Εκτύπωση πανό (banner) Τεμ. 2 140 280 

4 Εκτύπωση διαφημιστικών τσαντών ώμου Τεμ. 850 1,5 1.275 

5 Καπέλο Τεμ. 850 1,7 1.445 

Σύνολο 3.893,16 

Φ.Π.Α. 17% 661,84 

Συνολική Δαπάνη 4.555,00 

 

 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 

Καλλίκη Σοφία 
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ 

Χίος, 18/07/2019 
Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου 

 
 
 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
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4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Αρθρο 1ο: Αντικείμενο της μελέτης 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 
πολιτών για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η 
περιγραφή της προμήθειας υλικών  και δράσεων για την ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Χίου, ως ακολούθως:  

 Σχεδιασμός διαφημιστικού λογότυπου, εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού (διαφημιστικό μπλόκ 
σημειώσεων και πανό - banner) και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού για διανομή (διαφημιστικές 
τσάντες ώμου και καπελάκια)  

 

Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 
α. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

β. Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Αρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Τεχνική Έκθεση. 
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Αρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο, κατά τις 
διατάξεις του Ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης. Ο 
κάθε προσφέρων μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή/και περισσότερες ομάδες της μελέτης. 

Αρθρο 5ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης. 

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου, στη Χίο. Η παράδοση τους, θα γίνει 
εντός τριών (03) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας ή της έκδοσης της 
απόφασης ανάθεσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα για την αποστολή των υλικών. 
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Αρθρο 6ο: Σύμβαση  

Ο προμηθευτής, εφόσον η οικονομική του προσφορά είναι μεγαλύτερη από 2.500,00 € χωρίς το 
ΦΠΑ, μετά την κατά νόμο ανάθεση της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο 
τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας 
των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

 

Αρθρο 7ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος 
ή την παραλαβή με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. 

Αρθρο 8ο: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται στο άρθρο 
218 του Ν4412/16. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. 
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ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
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Αρθρο 9ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία που ισχύει κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης/υπογραφής σύμβασης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών.  

Aρθρο 10ο: Επίλυση διαφορών 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί ένσταση του άρθρου 
127 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις παρ. 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν 
4497/17.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
του άρθρου 8, να υποβάλει ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 

Καλλίκη Σοφία 
Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ 

Χίος, 18/07/2019 
Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ.Χίου 

 
 
 

Γαϊτάνος Αλέξανδρος 
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 


