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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Δράμα  13/11/2013 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

66100 Δράμα 

Πληρ: Μ. Μελιάδης  

Τηλ:  2521 350630                                                    

Fax:  2521 350748  

E-mail:  mmeli@dimosdramas.gr    

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Δημόσιος ανοικτός  διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) 

συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης συνολικού 

προϋπολογισμού εξήντα δύο χιλιάδων  (62.000,00) ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.  

 

       Ο Δήμαρχος Δράμας; έχοντας υπόψη    τις διατάξεις :  

1. Τις διατάξεις της ΥΑ   11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος  κανονισμός 

προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΕΚΠΟΤΑ».  

2. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06. «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » 

3. Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού    

έτους   2013,  με  ΚΑ  20.7135.09,  ύψους 62.000,00 Ευρώ. 

4. Την υπ΄ αριθμ. 442/2013απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της 

προμήθειας 

5. Tην υπ΄ αριθμ. 350/2013 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και η ψήφιση πίστωσης.  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

   Πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την προμήθεια ενός (1) συστήματος βυθιζόμενων 

κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης, για την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας 

αποκομιδής των οικιακών στερεών αποβλήτων (σκουπίδια), τη μείωση των απορριμμάτων 

που βρίσκονται έξω από τους κάδους καθώς και η συμπίεση (μείωση του όγκου) των 

απορριμμάτων  και την ευκολότερη αποκομιδή των σκουπιδιών.  Ο διαγωνισμός θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B (Τεχνική μελέτη ) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η 

συνολική δαπάνη είναι  εξήντα δύο χιλιάδες (62.000,00)  ευρώ με το ΦΠΑ  και βαρύνει  

τον Κ.Α.    20.7135.09    του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013 του Δήμου και με CPV 

44613700-7. 

mailto:mmeli@dimosdramas.gr
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1
ο 
   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.1  Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας την 27
ου

  Νοεμβρίου  

2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

     Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 27/11/2013, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα στην 

αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2
ος

 όροφος. 
  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

 

1.2  Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισμού   

  Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την 

υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη 

της. 

                        Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο 

όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.  
    Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό 

της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 



Σελίδα 3 από 27 

 

     Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δράμας στη 

διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr. 
  
 

1.3  Δικαιούμενοι συμμετοχής  

 

Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

 

 1).  Φυσικά Πρόσωπα  

 2).  Νομικά Πρόσωπα  

 3).  Συνεταιρισμοί 

 4).  Ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8   

       ΕΚΠΟΤΑ) 

1.4  Δικαιολογητικά  συμμετοχής 

 

     Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού 

τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών 

του πακέτου (με ΦΠΑ) .  

 

Β.  Κατά περίπτωση:  

 

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή 

του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.   

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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           2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό 

ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στην 

παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)  κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 

 

 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 

πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως  εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις των 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του  

Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για 

τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας.  
 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 

60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το 

απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό)   κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού   
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            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των 

μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν 

πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

 

              

             Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 

αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από 

ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος 

Ανάδοχος.  

 

            Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

       Γ.  Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 7 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 

 

       Δ. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   

αντίγραφο  ή  απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  

τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.)  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  

να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  

της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  

αναλόγως με τη  νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
              - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

            - Aτομικές επιχειρήσεις   επιδεικνύουν μόνον το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή 

αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

            Ε.  Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα 

ως γνήσια  φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά  που είναι συντεταγμένα σε ξένη 

γλώσσα να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση. 

 

     Ζ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια οχήματος περιλαμβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 2
ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), ο οποίος θα 

φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

               β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

               ε.  Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,   

φαξ)  

 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται αποδεκτές 

 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα 

ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς σε κλειστό φάκελο εντός του φακέλου προσφοράς . Τα οικονομικά στοιχεία 

της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη. 

 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να  

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν  χωρίς να αφήσουν ίχνη .    

      Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου 

αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου .   

2.2) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν τα 

παρακάτω: 

1.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία 

επιφύλαξη. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση  ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος σε χώρο που 

θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

3.  Αναλυτική κατ άρθρο υπεύθυνη δήλωση  για την συμμόρφωση ή απόκλιση του 

προσφερόμενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
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4.  Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο 

και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους, ελεύθερου στο Δήμο  

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος της τεχνικής υποστήριξης του 

μηχανήματος (θα προσδιορίζεται). 

6.  Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει  με  υπεύθυνη δήλωση το εργοστάσιο 

κατασκευής του συστήματος, τον τόπο εγκατάστασής του και το έτος παραγωγής του.  

7.  Εφόσον οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή 

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν  δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά ,ή του 

εκπροσώπου της εισαγωγικής επιχείρησης  και του προσφέροντα ,  στην οποία θα 

δηλώνει ότι : 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση   

κατακύρωσης της προμήθειας στο διαγωνιζόμενο και μέσα στον αναφερόμενο 

στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

 β ) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 15 έτη. 

 γ) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη από το διαγωνιζόμενο εγγύηση. 

8. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου του 

προσφερομένου είδους .  

9. Κατάσταση ομοίων προμηθειών σε φορείς του Δημοσίου, για την τελευταία τριετία 

στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, συνοδευόμενη από 

βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 

Ο  προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τους 

όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.  

 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις 

διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

  

2.3) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 

κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   

  

2.4) Τιμή προσφοράς 

 

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς 

σύμφωνα με το υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E).  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε 
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δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό 

ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής  επιτροπής  ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός 

μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή 

χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο  

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους και όχι στις  τιμές των μερών . 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

2.5) Υποβολή προσφορών 

 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση: 

 

ΔΗΜΟΣ: ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

ΟΔΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2   &  1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ  

Τ.Κ: 66 100, ΔΡΑΜΑ 

 

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την   27/11/2013 και ώρα 10.00 π.μ., 

μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού έως 

τις 10:00.π.μ.  

Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 

2.6) Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού  να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 3.100,00 €, 

που  αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (με το 

ΦΠΑ). 

Στην εγγυητική  επιστολή   πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. η ημερομηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(Δήμος Δράμας) 

iv. ο αριθμός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
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vi. η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ημερομηνία του διαγωνισμού 

viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 

ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί 

το διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή 

έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

xi. η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει 

χρονική ισχύ 150 ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής προσφορών του άρθρου 2.5  και επιστρέφεται 

στο πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε , με την κατάθεση από τον 

διαγωνιζόμενο της εγγύησης καλής εκτέλεσης .  

xii.  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του 

ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 

πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

 

Ο ανάδοχος μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα  

(10)  ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ίσης με το 10% της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.  

Εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών από την εγκατάσταση και λειτουργία του . 

Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 

στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση μας.    

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις από τον  ΕΚΠΟΤΑ . 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο   26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  πρέπει να είναι σύμφωνες 

με τα συνημμένα υποδείγματα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

 

2.7) Χρόνος ισχύος των προσφορών 

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 

ημερών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

 

3.1) Αποσφράγιση προσφορών 

 

../ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ%20-%20ΟΧΗΜΑ%204%20x%204/11389_93ar26.doc
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής 

παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση 

γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από 

την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων . 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

3.2) Αξιολόγηση προσφορών 

 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α)   η συμφωνία της προσφοράς προς  τα τεχνικά στοιχεία (προδιαγραφές) της 

διακήρυξης. 

β) τις υπηρεσίες υποστήριξης, δηλαδή το διάστημα κάλυψης της εγγύησης καλής 

λειτουργίας τη διασφάλιση της  τεχνικής υποστήριξης, τον τρόπο αντιμετώπισης της 

συντήρησης και των επισκευών, τη χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά, το χρόνο 

παράδοσης των ανταλλακτικών και το χρόνο παράδοσης  του συστήματος. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, 

η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή , 

σύμφωνα με τα  κριτήρια αξιολόγησης  προσφορών  

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην διαδικασία του διαγωνισμού θα μετέχει και μηχανολόγος μηχανικός  

προκειμένου να διευκολύνει την τριμελή επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια οχήματος . 

 

 

3.3) Ενστάσεις  

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 

του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

 

α.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

 

β.   Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 

ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά 

την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και μέχρι  την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα .   

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

 1) Κατακύρωση  

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης . 

Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 

152 του Ν.3463/06. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
   ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

1. Παραλαβή – παράδοση  

 

Η παράδοση και εγκατάσταση του όλου συστήματος θα γίνει σε χώρο που θα 

ορισθεί από το Δήμο μας μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει  την πίστωση 20.7135.09 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2013  και η πληρωμή του προμηθευτή θα 

γίνει σύμφωνα με το άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων .  

 

2. Κρατήσεις  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν 

επαναληπτικών.  Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

  

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Δράμας, Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

1, ΤΚ 66 100 Δράμα  από τον αρμόδιο υπάλληλο  κ.  Μιλτιάδη Μελιάδη , τηλέφωνο: 2521 

350 630 και FAX: 25213 50748. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 
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Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σε μια (1) ημερήσια 

καθημερινή εφημερίδα  του Νομού  

Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δήμου 

(πίνακας ανακοινώσεων), θα σταλεί στο επιμελητήριο, θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜΔΣ», 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο  «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» . 

 

 

 

 
       Δράμα,  13/11/ 2013  

                                                                                                                                   

                Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

            Κυριάκος Χαρακίδης 
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                                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α              

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προμήθεια  ενός  (1) συστήματος    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             βυθιζόμενων  κάδων                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             διαβαθμισμένης συμπίεσης           

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.000,00 € (με ΦΠΑ)                           

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ    ΕΝΔ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

    1. 
Προμήθεια  ενός  (1) συστήματος   

βυθιζόμενων  κάδων                                        

 

1 50.406,50 50.406,50 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 50.406,50 € 

Φ.Π.Α. 23%  11.593,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 62.000,00 € 

  

 

 

 

                  13-11-2013 

 

    

                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

       ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                      ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με β΄ Β. 
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                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προμήθεια  ενός  (1) συστήματος    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             βυθιζόμενων  κάδων                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             διαβαθμισμένης συμπίεσης           

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.000,00 € (με ΦΠΑ)                           

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1.1  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές. 

Οι κάδοι απορριμμάτων που θα δέχεται το σύστημα θα είναι κοινοί (μεταλλικοί ή 

πλαστικοί) κάδοι 1100lit.  

 

1.2  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός με ισχύ που να 

υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα 

εξασφαλίζει ανύψωση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου κατά τουλάχιστον  

30%.     

 

1.3  ΘΕΣΗ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

  

Η θέση χειρισμού του συστήματος θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο ώστε 

να ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος κατά τον καλλίτερο τρόπο προς αποφυγή 

ατυχημάτων. 

Θα έχει βοηθητικό χειροκίνητο σύστημα εξαγωγής των κάδων σε περίπτωση 

βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος.  

 

1.4  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

   Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς  από εξωτερική πηγή και θα φέρει 

όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας.  
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2.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

2.1  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Η δεξαμενή  θα αποτελείται από δύο ( 2 ) υδατοστεγή διαμερίσματα,  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, 

ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή 

του. 

2.2  ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής θα είναι  ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα, πάχους 

τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της 

περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να 

γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή. 

2.3  ΕΔΡΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε άμμο ειδικά διαμορφωμένη. Το πλαίσιο θα 

στερεωθεί  με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του 

δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 

 

       3.  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

3.1  ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο 

ένας επίγειος δέκτης απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής για οργανικά 

απορρίμματα και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη ανοξείδωτο παραλληλογράμμου μορφής για 

τα απορρίμματα ανακύκλωσης    

Οι μηχανισμοί θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν 

ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη, με ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον 

πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης.   

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα 

λειτουργεί αυτόματα, θα κλείνει με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και 

όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες  

Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει δυο (2) θέσεις κάδων απορριμμάτων  

κοινού τύπου  1100 λίτρων (μεταλλικών ή πλαστικών) , για να μπορεί  η αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και με την διαδικασία 

της συμπίεσης να αυξάνεται η χωρητικότητα στον μεν κάδο με τα οργανικά πάνω από 

10000 λίτρα στον δε κάδο με τα ανακυκλώσιμα πάνω από 30000 λίτρα. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι 

συγκολλημένες στο βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν 

θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.  

Όλα αυτά και η εν γένει καλή λειτουργία του συστήματος θα αποδεικνύονται με 

βεβαιώσεις δυο (2) Δήμων που λειτουργούν παρόμοιο σύστημα και με την επίσκεψη δύο 

(2) υπαλλήλων του Δήμου Δράμας στους ανωτέρω Δήμους.  
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3.2  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 

 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας 

που θα πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος και μήκος 

του εσωτερικού περιγράμματος του κάδου. Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να 

μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου και το είδος των 

απορριμμάτων.  

Επίσης με το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να 

υπολογίζει το ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου ώστε να γίνεται η αποκομιδή όταν 

χρειάζεται.  

 

 

3.3   ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ  ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

 

Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του 

κάδου θα λειτουργεί αυτόματα με την εισαγωγή η την εξαγωγή του κάδου και θα μπορεί 

να δέχεται όλες τις πιέσεις των απορριμμάτων της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται 

ζημιά στους υφισταμένους κάδους .  

 

 

3.4    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

    Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά          

   διευθετημένα και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω :  

 

 πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης για την σωστή και ασφαλή 

λειτουργία και παρακολούθηση του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν 

σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη θέση. 

 όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία 

του δευτέρου.  

 όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα 

επιτρέπουν το κατέβασμα των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών 

σωληνώσεων. 

 όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους 

μηχανισμούς ασφαλείας ώστε, υπό κανονικές λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο 

για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

 σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος 

όταν φθάσει στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν σύστημα 

αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων 

ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 

 αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του 

συστήματος.  

 στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης των υπαλλήλων της υπηρεσίας  να υπάρχει   

          α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό 

ανύψωσης και κατάβασης , αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 

με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας για να γίνεται υποχρεωτικά ένας 

περιμετρικός τελικός έλεγχος του συστήματος από τον υπάλληλο για αποφυγή 

ατυχήματος.       

           β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το 

κατέβασμα όλων των μηχανισμών.  
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 βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της 

λειτουργίας και διάγνωσης του συστήματος βραχιόνων και παρέχει τις ακόλουθες 

δυνατότητες: 

 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

 Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 

 Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 

 Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 

 Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 

 Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου 

 Ενδεικτικό αναίρεσης εντολής πλήρωσης.  

 Ενδεικτικό μάζας απορριμμάτων  

 Ενδεικτική  λυχνία εμπλοκής της υδραυλικής αντλίας.  

 Ενδεικτική λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 

 Χειριστήρια σειρήνας 

 

 

3.5    ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα 

ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κομβίου για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε 

χρήστη και θα απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου 

των κινήσεων  PLC. 

 

3.6    ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΒΑΦΗ 

 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες.  

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών κάδων θα 

είναι  γαλβανισμένα.  

Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα θα είναι ασταρωμένα και βαμμένα σε δύο στρώσεις. 

 

 

4   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού 

τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά : 

 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία του συστήματος  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί  μέρους μερών της 

κατασκευής από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά 

που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. 

3. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική. 

Σχέδια του συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές 

διαστάσεις των. 
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4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών για την διασφάλιση λειτουργίας του 

συστήματος. 

5. Δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη για ύπαρξη 

ανταλλακτικών για τουλάχιστον 15 έτη και χρόνο παραλαβής των ανταλλακτικών 

από τον Δήμο σε διάστημα οκτώ ( 24 ) ωρών  από την ζήτησή τους.  

6. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας τουλάχιστον από δυο (2) Δήμους που έχουν 

προμηθευτεί όμοια συστήματα, αναφέροντας το έτος παράδοσης, το διάστημα που 

μεσολάβησε μεταξύ της υπογραφής του συμφωνητικού και της παράδοσης καθώς 

και την συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών όπως προδιαγράφονται στα 

παραπάνω άρθρα με το παραδοθέν σύστημα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει και θα τοποθετήσει το εν 

λόγω σύστημα έτοιμο προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις . 

8. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική 

προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν. 

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 

10. O προσφέρων να κατάθεση σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των 

απορριμμάτων μέσα στον κάδο. 

11.Εφ όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

εμπειρία στην τοποθέτηση και το service  συστημάτων βυθιζόμενων και επίγειων 

ρομποτικών συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και αυτό θα 

αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, επίσημα θεωρημένη για το 

γνήσιο της υπογραφής.  

 12.Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος   

και για εμπορία και service με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

 13.Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, 

μηχανισμών συμπίεσης, αποθήκευσης, χρήση πολιτών, χρήση υπαλλήλων του Δήμου,  

του μηχανισμού υπογεγραμμένο και θεωρημένο από τον κατασκευαστή σε ενιαίο 

εργοστασιακό έντυπο. 

 14.Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών  τουλάχιστον και περιγραφή της 

οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα. 

 15.Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με 

χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί 

κ.λ.π.). 

 16.Ανάληψη υποχρέωσης,  με υπεύθυνη δήλωση, επίδειξης του μηχανήματος και 

εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται. 

 

                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

                      ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                         ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με β΄ Β. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

 
                        

 

 

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προμήθεια  ενός  (1) συστήματος    

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             βυθιζόμενων  κάδων                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             διαβαθμισμένης συμπίεσης           

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.000,00 € (με ΦΠΑ)                           

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:   Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια  συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 

απορριμμάτων σε βυθιζόμενους κάδους κοινής χρήσης των Ο.Τ.Α. που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές).  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:   Ισχύουσες διατάξεις 

  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

 

α. Του ΕΚΠΟΤΑ που αφορά τις προμήθειες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

β. Του N. 3463/06, με τίτλο «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

γ. Οδηγια 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το 

Π.Δ. 57/2010   ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. και ισχύει σήμερα. 

δ. Οι εγκύκλιοι και λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o:   Συμβατικά στοιχεία 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 

α. Το συμφωνητικό της σύμβασης. 

β. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου. 

δ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης. 

ε. Η Τεχνική προσφορά του Ανάδοχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο:   Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο δημόσιο ανοιχτό 

διαγωνισμό με  την χαμηλότερη  τιμή . 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:   Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 

αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10)  ημερών, 

από την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος  προς υπογραφή της σύμβασης και 

να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύησης, για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός του ΦΠΑ, παρέχεται δε με εγγυητική 

επιστολή, που θα πληροί και θα αναγράφει οπωσδήποτε τους αντίστοιχους όρους που 

αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική  

παραλαβή του υλικού στον ανάδοχο της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:   Χρόνος εγγύησης 

 

Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η  παραλαβή, θα 

καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι 

μικρότερος των  πέντε (5) ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o:   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 

 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση ,ανάθεση ή  σύμβαση  

 επιβάλλονται με απόφασή του δημοτικού συμβουλίου μας ύστερα από  μετά από 

γνωμοδότηση επιτροπής  αθροιστικά  οι εξής κυρώσεις: 

 

        Α)  Κατάπτωση ολική ή μερική της κατατεθείσης στο διαγωνισμό εγγύηση συμμετοχής  

       ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης , κατά περίπτωση  . 

        Β)  Προμήθεια του υλικού  σε βάρος του εκπτώτου , είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές 

που έλαβαν μέρος στο  διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ ευθείας ανάθεση  είτε με 

διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ ευθείας αγορά  εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 23 . 

        Κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που θα προκληθεί στο δημόσιο ή το τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού  κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω. 
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        Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε 

στοιχείο,   κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου  και με βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  

          Γ)  Προσωρινός  αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ο.τ.α. για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.   

        Δ)  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την  

                προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ανεξάρτητα εάν τελικά 

έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 

         Ε)  Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση προμηθευτή είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με 

κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Πλημμελής κατασκευή - Μη συμμόρφωση Αναδόχου στις συμβατικές 

υποχρεώσεις του 

 

1. Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του συστήματος, 

κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση 

αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται 

αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 

στην πιο κάτω παρ. 3 του ιδίου αυτού άρθρου. 

2. Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή 

κατασκευαστικού ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την 

ακινητοποίηση του ή έστω μείωση της απόδοσής του στην εργασίας (ως προς τις 

συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο 

οριστικό το ελάττωμα, εντός τακτού χρονικού διαστήματος, όπως αυτό κάθε φορά 

θα του ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, και το οποίο δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των εξήντα (60) ημερών, από την έγγραφη 

ειδοποίηση του.  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού 

διαστήματος δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή 

επανεμφανίζεται κατά τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού 

εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές δυσχέρειες, κατά την  κρίση του 

μπορεί: 

 

α) Να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα που 

αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική 

αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο το έτος, από την ημέρα της 

επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο  πάνω παράταση της 

εγγύησης. 

 

     β) Να κηρύξει  έκπτωτο της προμήθειας τον ανάδοχο, στην  περίπτωση που το 

ελάττωμα (ή ελαττώματα) αποδειχθούν μη αποκαταστάσιμα.  
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3. Τα των παραγράφων (α) και (β) δεν θα έχουν καμιά ισχύ εφόσον ο ανάδοχος 

αποδείξει ότι η βλάβη ή το ελάττωμα του υλικού προήλθε από κακό χειρισμό ή 

ελλιπή συντήρηση εκ μέρους του προσωπικού του Δήμου. 

Σε περίπτωση διαφωνίας και μέχρι την άρση κατά τις διαδικασίες του νόμου, ο 

ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του προβλήματος, 

αφού κοινοποιήσει εγγράφως στο Δήμο το ποσό που ενδεχόμενα προτίθεται να 

διεκδικήσει. Σε διαφορετική περίπτωση και χωρίς άλλη διαδικασία, ο Δήμος 

δύναται να προβεί στην αποκατάσταση, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου επιφυλασσόμενος και για τις υπόλοιπες απαιτήσεις και 

κυρώσεις σε βάρος του. 

4. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλισθεί ή κωλύεται 

επισκευή ή συντήρηση από έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος 

δεν το προμηθεύσει άμεσα ή εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από 

την έγγραφη παραγγελία το Δήμου και με μέγιστο όριο αυτό που ορίζεται στην 

διακήρυξη, τότε κατά την κρίση του Δήμου δύνανται να συντρέξουν και οι 

αναφερόμενες στην παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου επιπτώσεις σε βάρος του 

αναδόχου. 

5. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση 

συμβατικών του υποχρεώσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί 

να χρησιμοποιήσει, σαν πρώτο μέτρο, την εγγυητική του επιστολή και ακόμη να 

προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη διασφάλιση των σύννομων συμφερόντων 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:   Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του 

Φ.Π.Α., που βαρύνει τον εργοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:   Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής 

 

Η παραλαβή των συστημάτων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ, 

και τους ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στη σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας των  συστημάτων στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους.   

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας –Έκδοση αδειών 

Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής δικαιούται να ζητήσει και ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποδεχθεί με δαπάνες του οποιαδήποτε κατά την κρίση της εύλογη δοκιμή απαιτηθεί για 

την τεκμηρίωση της επαλήθευσης των αποδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών της 

προσφοράς του αναδόχου. 

Για τον πιο πάνω σκοπό, ο ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά θα πρέπει να έχει 

συμπεριλάβει στην επί μέρους αξίας έκαστου είδους του αντικειμένου της προμήθειας, 

κατ΄ ελάχιστο, τις δαπάνες που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση δοκιμών υπό συνθήκες 



Σελίδα 24 από 27 

 

πραγματικής λειτουργίας του συνόλου του εξοπλισμού, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών στους χώρους που θα ορίσει ο Δήμος με βάση την 

παρούσα μελέτη και ενδεχόμενες ειδικότερες προδιαγραφές της προσφοράς. 

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος, για τον πιο πάνω σκοπό, να υποβάλει εγκαίρως 

οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτείται στο αρμόδιο Υπουργείο (σημαντικότερα των 

οποίων είναι η αντίστοιχη εξέταση τύπου στη χώρα κατασκευής ή σε χώρα της Ε.Ε) και 

να προβεί με δαπάνες του σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από την κείμενη νομοθεσία 

για την έκδοσή  του. Τις σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τις έχει συμπεριλάβει στην 

προσφερόμενη τιμή. 

Τα εν λόγω συστήματα θα παραδοθούν κομπλέ και με όλα τα έξοδα που απαιτούνται 

πληρωμένα.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:   Τόπος - χρόνος παράδοσης 

1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας 

(μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά είδη) ελεύθερα, στο χώρο που θα του υποδείξει ο 

Δήμος τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας, 

όπως ποιο πάνω ορίζεται, εντός δύο (2) το πολύ μηνών από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:   Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία 

(οικονομικά, τεχνικά, αποδόσεων εξοπλισμού, κλπ.) των προσφορών τους.  

■ Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις  θα είναι σε έντυπο του Ν 1599/86  επικυρωμένες ή 

σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. Όλα τα σχέδια έντυπα σχεδιαγράμματα δηλώσεις και ότι αφορά την 

κατασκευή του μηχανισμού (επί ποινή αποκλεισμού)  θα είναι υπογεγραμμένα και 

επικυρωμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστή ή εισαγωγέα  και από 

τον προσφέροντα .  

■ Επίσης ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των 

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

■ Όλα  τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι΄αυτούς, κατά την 

υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.  

                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

                                               ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με β΄ Β. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………. 

Κατάστημα……………………………………………………………....... 

Ημερομηνία Έκδοσης………… 

Ευρώ…………. 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    66100 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ   3.100,00  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  του 

ποσού των …………………………….ευρώ υπέρ  τ…………………… 

……………………………………………………….Δ/νση ………………………….. 

………………………………………………………..για τη συμμετοχή  τ………….... 

στον διενεργούμενο   διαγωνισμό της…………………………………………………… 

για την Προμήθεια ενός (1) συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης 

συμπίεσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 68633/2013 Διακήρυξη σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ…   εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………….. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας………………………………………………………. 

Κατάστημα……………………………………………………………....... 

Ημερομηνία Έκδοσης………… 

Ευρώ…………. 

Προς 

ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Βερμίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    66100 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ _____,00. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του 

ποσού των …….ευρώ υπέρ  της Εταιρείας……………………………. 

Δ/νση………………………… για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, συνολικής 

αξίας……………………. για την Προμήθεια ενός (1) συστήματος βυθιζόμενων κάδων 

διαβαθμισμένης συμπίεσης.  
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις  τ…   εν λόγω που απορρέουν από τη 

συμμετοχή τ……. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σ’ μας.  

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    

ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ         

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

      

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα  

Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο 

1. 
Προμήθεια  ενός  (1) 

συστήματος   

βυθιζόμενων  κάδων                                        

Τεμάχιο  1   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

  

                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                            (σφραγίδα και υπογραφή) 

 
 


