
 

                      
                                         
 
 
 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   20 /26-05-2015  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός 
Απόφασης: 
 

 

171/2015 
 

  

ΘΕΜΑ:  
 

Έγκριση των όρων δηµοπράτησης του 
δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού µειοδοτι-
κού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαµηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο πο-
σοστό έκπτωσης ) για την : Προµήθεια και  
εγκατάσταση ενός υπογείου  συστήµατος 
αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισ-
µένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας, ( 
Προϋπολογισµού : 50.000,00 µε τον Φ.Π.Α 
23%). 

     
      Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 26η  Μαΐου  2015, ηµέρα   Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν απουσία 
του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, µετά από την 21558/25-05-2015 γραπτή 
πρόσκληση του προέδρου της Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, που 
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 5 µέλη: 

 

      ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος 
3. Μουρβετίδης Μιχαήλ  
4. Παπαδόπουλος  Γεώργιος   
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.       Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.       Ηλιάδης Νικόλαος  
3.       Ζαχαριάδης Παύλος 
4.       Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
 

        Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 

     Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας.  

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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            Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, εισηγούµενος το 2o θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 21551/25-05-
2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  ∆ήµου ∆ράµας, 
σχετικά µε την έγκριση  των όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης ) για την : Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος 
αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας, ( Προϋπολο-
γισµού : 50.000,00 µε τον Φ.Π.Α 23%), και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά.   
   
         Το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

  «ΣΧΕΤ:     
 

           Με την συνηµµένη 202/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας  
υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταµείου του ΥΠΕΚΑ πρόταση για χρηµατοδότηση της προµήθειας 
“Προµήθεια Κάδων Κοµποστοποίησης για το ∆ήµο ∆ράµας”  η  οποία εγκρίθηκε µε την 
συνηµµένη 168/15-01-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου. 
 Επειδή έως 31-05-2015 πρέπει να σταλούν διάφορα προαπαιτούµενα στο Πράσινο 
Ταµείο,  
Σας στέλνουµε σχέδιο των όρων δηµοπράτησης του δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού  
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια : "Προµήθεια και εγκατάσταση ενός 
υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για 
το ∆ήµο ∆ράµας"  προϋπολογισµού 50.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. (23%) και παρακαλούµε 
να λάβετε απόφαση για : 
1. την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω διαγωνισµού. 
2. Την διεξαγωγή του διαγωνισµού µε την ίδια επιτροπή που ορίσθηκε µε την υπ΄ αρ. 
14/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
3. Ψήφιση της πίστωσης 50.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.13 του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015. 
CPV :  44613700-7 Απορριµµατοφόροι κάδοι» 
 

        Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

        Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
 

•        ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης του δηµόσιου πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ( µεγαλύτερο ποσοστό έκπτω-
σης ) για την : Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και 
διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας, σύµφωνα µε τους όρους που 
ακολουθούν, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  ∆ήµου 
∆ράµας 
               
                                                                       CPV 44613700-7 Απορριµµατοφόροι κάδοι 
                                  
Ηµεροµηνία 
αποστολής για 
δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

 
Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης 
στον Ηµερήσιο 
Τύπο 

 
     Ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στο 
Φ.Ε.Κ 

 
 Προϋπολογισµός 
    49.999,50 (€) 
  (µε ΦΠΑ 23%)  

 
Ηµεροµηνία 
διενέργειας 
διαγωνισµού 

 
   ∆εν απαιτείται 

 
10/06/2013  

 
  

          
17/06/20
13 
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Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 
 Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 

οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».  (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97). 

6. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ». 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε µε τον  Ν.4320/19-3-2015(ΦΕΚ 29/Α/2015).  
8. Την  168/15-01-2015 Απόφαση Έγκρισης Χρηµατοδότησης του Πράσινου Ταµείου 
9. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 
2015  µε Κ.Α. 20.7135.13 
10. Την ………… Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) περί έγκρισης όρων 
δηµοπράτησης. 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 

δηµόσιο πρόχειρο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου 
συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας . 
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε τον ΦΠΑ (23%) σε 49.999,50 € συνολικά και χρηµατοδοτείται από 
το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου “ Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.  
 
2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο 
∆ράµας 

Βερµίου 2 και 
1ης Ιουλίου  
2ος όροφος 
Αίθουσα 210 

   
  1110.00 π.µ.:00 π.µ. 

 

 Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η ......../2015, ηµέρα 
……….. και ώρα 10.00 π.µ. 
 

            Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει  στην έδρα την αναθέτουσας αρχής, στο 
∆ηµαρχείο ∆ράµας, Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου, στον 2ο όροφο γραφείο 210.   
 

        Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στα συνηµµένα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.                     
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Προσφορά που η εγγυητική επιστολή της έχει χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

        Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α, Β, 
Γ) τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
 

        Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την 
Υπηρεσία µας.  

 
           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
 
 
                          ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

«Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος αποκοµιδής 
και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας» 
(περιλαµβάνεται τόσο η προµήθεια, όσο και οι απαραίτητες εργασίες 
εγκατάστασης του συστήµατος στον τόπο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία).  

  
 

 
  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ
ΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

 
49.999,50 € € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των λοιπών 
κρατήσεων)   

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗ
ΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου “ Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015¨ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Κλιµατικής Αλλαγής µε την 168/15-01-2015 απόφαση του ∆.Σ.   

 
ΤΟΠΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 

 
∆ήµος ∆ράµας  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
 

Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων 
φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ∆ήµος ∆ράµας, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό πρόχειρο 
µειοδοτικό  διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (49.999,50 €) , συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(23%), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την Προµήθεια και εγκατάσταση ενός  
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υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο 
∆ράµας ¨   όπως  αναλυτικά αναφέρονται στον προϋπολογισµό της υπηρεσίας.   
  

1.2 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ηµαρχείο 
∆ράµας 

Βερµίου 2 και 
1ης Ιουλίου  
2ος όροφος 
Γραφείο 210  

 
 

 
 

 
           10.00: 
ππ.µ.π.µ0111101.00  

 

1.3  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής προµήθειας ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
 

1.4  ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

Περίληψη της Προκήρυξης αυτής  θα σταλεί σε µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα του  Νοµού, θα 
σταλεί στο επιµελητήριο, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου στο ¨ΚΗΜ∆Σ¨και στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της περιληπτικής διακήρυξης    βαρύνουν 
τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν.3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).- 

 

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας  την _____________2015 
ηµέρα ___________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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών. 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι ___________ 2015,  ηµέρα 
__________ και ώρα 10.00 π.µ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην 
αίθουσα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 2ος 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. 
 

1.6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης 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 µιας (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 ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που 
παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές  
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κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου ∆ράµας στη διεύθυνση: www.dimos-
dramas.gr. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι ενηµερωθούν µόνον από την ιστοσελίδα, δεν θα 
είναι εφικτή η συµπληρωµατική αποστολή στοιχείων, διευκρινίσεων κλπ. 

2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:  

1. Φυσικά Πρόσωπα 
2. Νοµικά Πρόσωπα 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις Προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 
ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση του είδους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, 
γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η 
συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της 
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς 
από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η 
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”.   
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 
Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον 
τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που 
εµπίπτουν στη ρύθµιση. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόµενων από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος 
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.  
Ωστόσο, ο ∆ήµος ∆ράµας οφείλει να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ποσοστό 
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί.  Και 
τούτο επειδή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο µιας διοικητικής ή 
άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της 
ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε 
την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι 
µόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται 
αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιµοποιήθηκαν τα 
φωτοαντίγραφα αυτά 
 

2.2 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελλο καλά 
σφραγισµένο σε δυο αντίγραφα. 
 

Οι προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

 Α.  Κατά περίπτωση:  

          1). ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 
διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος 
από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, 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.∆. 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. 

 

        2).  ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα 

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.∆. 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 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 ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς 
πολίτες» αντίστοιχα. Επιπρόσθετα:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, 
κλπ. 
- 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 ή ΓΕΜΗ. 

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.∆. 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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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 ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 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 
 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση / Κοινοπραξία  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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. 
Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  

3. 

Οι  Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από 
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει  ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

4. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 

 

Ένορκη ∆ήλωση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή 
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 
να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση.  Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη περίπτωση 
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 ∆ικαιολογητικών». 
 

       Β. Παραστατικό  εκπροσώπησης, Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε 
εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούµενου. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, 
περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον 
εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση 
προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο 
ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που 
συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο 
αµοιβής. 
 

       Γ. 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.),  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 ∆ιευθύνων 
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. 
            - Ατοµικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή 
αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητά τους. 
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη. 

 

     Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ακόλουθα : 
 

α. Υπεύθυνη δήλωση  ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, την 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

β. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 

γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 
συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, 
καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το δηµόσιο. 
 

δ. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήµατος 
θα είναι όσο  προβλέπει η διακήρυξη ή σύµφωνα µε τις ενδείξεις των υπηρεσιών. 
 

ε.  Ότι άλλο δικαιολογητικό, στοιχείο, βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση κ.λ.π. Που απαιτείται από τον 
διαγωνισµό. 
 

2.3    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης, 
να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να “αποσαφηνίσουν” τα υποβληθέντα 
στοιχεία του φακέλου “∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, 
παρέχοντας  διευκρινίσεις για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.  

          Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινοπραξία 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη 
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί η 
Παροχή Υπηρεσίας, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί 
ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
Σύµβασης. 

  

2.4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα 
µε την παρ. 1α του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4281/2014 

3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  
 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισµού, δύο επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό   
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά».  Τα οικονοµικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Και οι δύο 
υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.   Οι προσφορές δεν πρέπει να 
έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά  
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οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραφηµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που 
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
  
Οι δύο υποφάκελοι πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 
 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών», Στον φάκελο ∆ικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα 
απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2 της παρούσης   
Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου. 

 

Β. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Οι  
συναγωνιζόµενοι  θα  υποβάλουν  προσφορά  για  το σύνολο των απαιτουµένων υλικών, 
αποκλειόµενης της προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος αυτών. 
   Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως  φακέλου.    

Οι  συναγωνιζόµενοι  θα υποβάλουν σαν οικονοµική προσφορά έντυπο (υπόδειγµα στο 
παράρτηµα Γ), στο οποίο θα αναγράφουν το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν για το 
σύνολο των ειδών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη µεγαλύτερη 
έκπτωση, εποµένως τη  µικρότερη οικονοµική προσφορά. 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να 
επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι 
σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται.  

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. 
Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης όλα τα   
δικαιολογητικά, εφ’ όσον δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήµως µεταφρασµένα.  
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 
η  σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει τις  ενδείξεις:  
 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

επωνυµία, διεύθυνση, πόλη  τηλέφωνο, fax, e-mail 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος    αποκοµιδής και 

διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
…….. / 2015 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

…./…../2015 
 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 
 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού 
και τον τίτλο του φακέλου («∆ικαιολογητικών» ή «Οικονοµικής προσφοράς»). 
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Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, 
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των 
µελών της. 
 

Α�αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων �ου είναι δυνατόν να α�οσφραγιστούν και 
να ε�ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον διαγωνιζόµενο.  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο διαγωνιζόµενος είναι απολύτως ενήµερος 
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχει µελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας 
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων 
είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 
διαγωνιζοµένων  πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια 
Επιτροπή.  

Υποβολή Προσφορών 
 

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
 

          ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 
          ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
          ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ   
          Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την .......... 2015, ηµέρα .........  και ώρα 10:00 π.µ. απ΄ 
ευθείας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των 
προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη 
εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
       Οι εκπρόθεσµες προσφορές  επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
  

3.2.   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους τουλάχιστον για 120 ηµέρες 
από την επόµενη ηµέρα της λήξης  υποβολής των Προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί 
εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη 
δύο (2) µηνών. 
 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη 
της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

4 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 

 1. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην δηµοσιευθείσα περίληψη της διακήρυξης. Η 
αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και  µονογράφονται 
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν  
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αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, 
µέχρι να γίνει η πιθανή απόρριψη των προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 
   2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει.    
   3. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών ανακοινώνεται στους συµµετέχοντες το πρακτικό µε τις  
προσφορές που γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό. 
   4. Στη συνέχεια και µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων,         καλούνται  οι 
διαγωνιζόµενοι σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών. Σε περίπτωση ίσων οικονοµικών προσφορών, ο ανάδοχος αναδεικνύεται µε δηµόσια 
κλήρωση. 
            
Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών δικαιούνται να παρίστανται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων, αποδεικνυόµενης της ιδιότητάς τους µε τα κατά περίπτωση 
νόµιµα παραστατικά. 

Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό, όπως ιδίως οι 
ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δηµοσίων 
συνεδριάσεων και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού, γίνονται µε  fax ή µε e-mail. 

 

4.2     ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

� Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

� Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

� Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

4.3       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Ενστάσεις  κατά  του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 
του ΕΚΠΟΤΑ: 
 
- Κατά της διακήρυξης, 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, συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. 
 

− Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε 
αυτόν,  µόνον από διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών, κατατίθενται στην αρµόδια για 
τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή της στη οικονοµική  επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά. 

− Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους  λόγους, προ 
της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 

4.4     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό του µεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης, για  την προµήθεια και 
εγκατάσταση του συστήµατος, αποκλειόµενης προσφοράς που θα αναφέρεται µόνο σε µέρος 
αυτών.  
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Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής.  
 

Τονίζεται ότι: 
 

- Σε περίπτωση απόλυτα ίσης προσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, παρουσία των 
διαγωνιζοµένων µε τις ίσες προσφορές 
 

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

1. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του   Αναδόχου  θα υπογραφεί σύµβαση. 

2. Η Σύµβαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί σε σχέση µε τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

4. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει  να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την τελική βεβαίωση 
παραλαβής  της προµήθειας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συµβατική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει 
το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση µεταβολής 
του συντελεστή ΦΠΑ, αυτή βαρύνει το ∆ήµο. 
 

Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων 
που ισχύουν κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.  
 

5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας – εγκατάστασης και θέσης του 
υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης σε λειτουργία, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να 
λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή της. 

2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

3.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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4.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της προµήθειας - εγκατάστασης και 
θέσης του υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης σε 
λειτουργία σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από 
τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.  Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει - να τοποθετήσει και να θέση σε 
λειτουργία το σύστηµα σε τόπο εντός του ∆ήµου ∆ράµας που θα υποδειχθεί  από την Υπηρεσία. Η 
φορτοεκφόρτωση των υλικών θα βαρύνει τον προµηθευτή. 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες, από το Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ   66 100 
∆ράµα  από τον αρµόδιο υπάλληλο κύριο Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521-350630  και fax 2521-
350748. 
  

5.4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει 
οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

5.5  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύµβασης που θα υπογραφεί.  
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια 
της ∆ράµας.  

       ∆ΡΑΜΑ, ........   - 2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     

 

Κουρουτζίδης Παναγιώτης                             ∆ηµήτριος ΜαυρίδηςΤΕ  
Τεχνολογος Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγος                           ∆ιπλ. Μηχ/γος – Μηχ/κός 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

                    
Α/Α 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ  ΕΝ∆. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

  1. Προµήθεια  ενός  (1) συστήµατος   
βυθιζόµενων  κάδων                                       

 
1 

 
    40.650,00 

 
40.650,00 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 40.650,00, 

 Φ.Π.Α. 23%:             9349,5 
 ΣΥΝΟΛΟ:            49.999,5 

 

                                                                                                   ∆ράµα,          -2015 
 
                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     

                    Κουρουτζίδης Παναγιώτης               ∆ηµήτριος Μαυρίδης 
       ΤΕ Τεχνολογος Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγος                     ∆ιπλ. Μηχ/γος – Μηχ/κός 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(υπόδειγµα) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ: 
ΦΑΞ: 
MAIL: 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

«Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού 
διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας» 

   
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης της ανωτέρω προµήθειας 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ 

 
  

ΕΚΠΤΩΣΗ            ……………… τοις εκατό (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 
 
                                 ……… %   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 
 
 
 
                    Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ…… 
 
 
               (υπογραφή – σφραγίδα) 
 
 
 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 

                         ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην “Προµήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήµατος 
αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το ∆ήµο ∆ράµας”. 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο:   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά 
 

Το σύστηµα βυθιζόµενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή 
προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιµοποιηθεί για αποκοµιδή απορριµµάτων. Τα στοιχεία 
που ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λ.π.) 
θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα µε ποινή αποκλεισµού. 
 

Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστηµα βύθισης, ανύψωσης, διαβαθµισµένης συµπίεσης και όλη η 
κατασκευή του υπό προµήθεια συστήµατος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνω-
ρισµένων κατασκευαστών µε καλή λειτουργία και φήµη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο 
Εξωτερικό και µε ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 
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Οι διαστάσεις του συστήµατος να είναι οι µικρότερες δυνατές, να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές 
διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές. 
 

Το σύστηµα θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού, καλυµµένο από την 
υπερκατασκευή και θα φέρουν µεταλλικό προστατευτικό περίβληµα και να είναι εφοδιασµένο µε όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία αυτοµατισµού έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και ασφαλές στους πολίτες και 
στα συνεργεία καθαρισµού. Να είναι σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό ΕΝ13071-1, - ΕΝ 13071-
2,2006/42 
 

Η  κατασκευή , σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και  Ελληνική  νοµοθεσία  θα φέρει σήµανση CE η o-

ποία θα κατατεθεί, περί εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας µηχανών και υγιεινής - ( 
Π∆ 377/93 και 18/96 όπως αυτά ισχύουν ) και το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρµόζει υποχρεω-

τικά σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασµό, παραγωγή  και τεχνική υποστήριξη, πιστο-

ποιηµένο κατά ISO 9001 και όλα τα  νοµιµοποιητικά  έγγραφα  λειτουργίας  του  µηχανισµού  που 

ορίζονται στην 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 

57/2010 ΦΕΚ 
97 τεύχος Α /25.6.10. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθούν τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο ινστιτούτο σε πρωτότυπο και επίσηµα µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσ-σα όπως 
και το πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα της ΕΕ ποιότητας, ασφαλούς λειτουρ-γίας και 
ασφάλειας του συστήµατος για τους πολίτεςκαι για τους χρήστες του ∆ήµου επίσηµα θε-ωρηµένο 
από τον ίδιο φορέα. 
• Οι συµµετέχοντες θα επιδείξουν παρόµοιο  σύστηµα σε λειτουργία  µε µεταφορά δυο ατόµων και 
έξοδα του συµµετέχοντος στον τόπο αυτό. 
 

• Στις συµβατικές υποχρεώσεις του προµηθευτή θα  είναι η  συνεχής παρακολούθηση της 
σωστής λειτουργίας χρήσης του συστήµατος από τους πολίτες του ∆ήµου και από τα συνεργεία 
αποκοµιδής. Για όλα τα συστήµατα ασφαλείας θα κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραµ-
µένες από τον κατασκευαστή.  
 

• Όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που ζητούνται µε την παρούσα θα είναι υπογεγραµµένα και 
από τον κατασκευαστή και από τον προσφέροντα. 
 
2.2 Βασικά χαρακτηριστικά 
 

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβληµα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να 
µην καταπονείται από ενδεχόµενες πιέσεις του όγκου των τοιχωµάτων. Όλο το σύστηµα  θα  είναι 
υδατοστεγές για να µην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών βροχοπτώσεων µε πέντε 
πόντους νερού. Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιµηθεί το σύστηµα µικρότερου µεγέθους. Να 
είναι µε σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων µέσα σε κοινό κάδο 1.100 lit. Η φόρτιση των αξόνων 
ανύψωσης συµπεριλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της κατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι 
ανώτερη της µέγιστης επιτρεπόµενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. Η σχέση της 
κατανοµής του µέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόµενη σχέση, σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς για την ασφαλή λειτουργία του µηχανισµού. 
 

2.3 Ενέργεια 
 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας µονοφασικός η ονοµαστική ισχύς του οποίου 
δεν θα υπερβαίνει τους δυο (2) kw και να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 
Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  
Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση µε πλήρες φορτίο και µε υπέρβαση φορτίου 
τουλάχιστον 30%. 
 

2.4 Θέση  χειρισµού 
 

Η θέση χειρισµού πρέπει να βρίσκεται δίπλα και όχι πάνω από 30 cm από την περίµετρο του 
καπακιού, θα είναι ίση µε την επιφάνεια της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο 
της περιµέτρου του συστήµατος από τους χειριστές, για αποφυγή ατυχηµάτων. Να έχει βοηθητικό 
σύστηµα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήµατος. Να  
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ανταποκρίνεται µε τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 
 

2.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση 
 

Όλο το σύστηµα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v 10Α και θα µετατρέπεται 
σε 24 η 12v dc για τις λειτουργίες των κινήσεων µε όλα τα προβλεπόµενα φωτιστικά 
και ηχητικά σήµατα. 
 

2.6 Κατασκευή 
 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης 
απορριµµάτων, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 

2.6.1 Εξωτερικό πλαίσιο (δεξαµενή) 
 

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαµενή) να είναι ολόσωµο, υδατοστεγές παραλληλόγραµµου σχήµατος, 
συνολικής χωρητικότητας πάνω από 5 m3 και µέχρι 8 m3. Θα έχει υδατοστεγείς ραφές και 
υδατοστεγές κούµπωµα έτσι ώστε σε περίπτωση µεγάλης βροχόπτωσης να µην πληµµυρίσει ο 
χώρος των µηχανισµών και των κάδων. 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.  
Η δοµή των υλικών της δεξαµενής θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για 
αλµυρά νερά. Η κατασκευή  του συστήµατος δεν θα συνδέεται µε το αποχετευτικό σύστηµα της 
πόλης και στην όλη κατασκευή δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τσιµέντα η αλλά παρεµφερή 
υλικά. 
 

2.6.2 Υλικό κατασκευής 
 

Το υλικό κατασκευής της δεξαµενής να είναι κοινό γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα, πά-
χους τεσσάρων ( 4 ) χιλιοστών τουλάχιστον µε νευρώσεις ικανές  να  αντέξουν την πίεση της πε- 
ριµέτρου των ενδεχοµένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασµάτων να γίνει µε 
ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή 
 
2.6.3 Εδραίωση εξωτερικού πλαισίου 
 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα µπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και 
να διαφοροποιείται σχηµατικά ανάλογα µε το σχήµα και τις νευρώσεις του πλαισίου. Το 
πλαίσιο θα στερεωθεί µε κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα µε την κλίση του 
δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 
 

  ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

3.1 Θέσεις κάδων και µηχανισµός ρίψης 

 

Ο κάθε µηχανισµός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας 
επίγειος δέκτης απορριµµάτων ανοξείδωτος κυκλικής µορφής όχι πάνω από 650mm για 
οργανικά απορρίµµατα και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη ανοξείδωτο παραλληλογράµµου 
µορφής για τα απορρίµµατα ανακύκλωσης. 
 

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 σε δυο τουλάχιστον γλώσσες. 
 

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 1.100 lit κοινής χρήσης 
των ΟΤΑ και όµοιους µε αυτούς που χρησιµοποιούνται σήµερα. Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού τύπου  
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κάδοι 1.100 lit., για να µπορεί η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου να τους χειρίζεται µε τον υπάρχοντα 
στόλο απορριµµατοφόρων 
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 θα αποδεικνύονται µε βεβαιώσεις από τουλάχιστον δυο (2) ΟΤΑ που θα βεβαιώνουν 
όλα τα παραπάνω. 
 

3.2 Μετάδοση κίνησης  
 

Η κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναµολήπτη του κινητήρα µε υδραυλικό κύκλωµα, που θα 
αποτελείται κυρίως από: 
 

α)    αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης, 
β)    ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής (χειριστήριο), 
γ)    ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση 
δ)    ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαµενή. 
 

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοµατοποιηµένο µε ροµποτική 
λειτουργία σύστηµα ρίψης απορριµµάτων. Άλλα συστήµατα ή τρόποι µετάδοσης κίνησης, εκτός της 
ηλεκτροϋδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν . 
 

3.3 Υδραυλική πρέσα 
 

Το σύστηµα θα συµπεριλαµβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόµατης ενέργειας που θα πιέζουν 
τα απορρίµµατα µέσα σε κάδους των 1.100 lit, 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 ∆ήµου 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. Το υδραυλικό σύστηµα 
σύσφιξης και συµπίεσης των απορριµµάτων να είναι αυτόµατο. 
 

3.4 Υδραυλική συγκράτηση 

 

Το σύστηµα αυτόµατης υδραυλικής συγκράτησης - αντιστάθµισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί 
αυτόµατα µε την εισαγωγή η την εξαγωγή του κάδου στο σύστηµα και θα µπορεί να δέχεται όλες τις 
πιέσεις των απορριµµάτων της κάθε πρέσας για να µην προκαλείται ζηµιά στους υφισταµένους 
κάδους. 
 

3.5 Συστήµατα ασφαλείας – όργανα ελέγχου 
                              
Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήµατος να είναι εργονοµικά, διευθετηµένα και να 
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: 
                              
• Όλες οι λειτουργίες του µηχανισµού να ελέγχονται ηλεκτροϋδραυλικά µέσω 

κατάλληλων βαλβίδων καταµερισµού. 

• Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των µηχανισµών συµπίεσης, ένα σε σταθερή 

βάση και ένα δίπλα ακριβώς στο εξωτερικό καπάκι, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και 
παρακολούθηση του συστήµατος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς 
στην ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS). 

• 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 την κατάβαση των µηχανισµών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 

• Όλο το σύστηµα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους 

περιορισµούς σε ότι αφορά τα µέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές λειτουργίας, να 

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

• Να υπάρχει σύστηµα αυτόµατης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του  
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συστήµατος όταν φθάσει στα µέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να 

διαθέτουν σύστηµα αυτόµατης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται µέσω καταλλήλων 

ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 
• Να υπάρχει αυτόµατο προειδοποιητικό ηχητικό σήµα κινδύνου ανύψωσης και 
κατάβασης του συστήµατος. 
• Στο κεντρικό χειριστήριο χρήσης από χειριστές 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 από τον χειριστή του συστήµατος για 
αποφυγή ατυχήµατος. 
β. Να υπάρχει σύστηµα χειροκίνητα ενεργοποιούµενο για το ανέβασµα και το κατέβασµα όλου του 
συστήµατος των µηχανισµών. 
• Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για 

ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου. 
 

Ηλεκτρονικό σύστηµα διάγνωσης 
 
Ο µηχανισµός να είναι εφοδιασµένος µε ηλεκτρικό σύστηµα αυτόµατου ελέγχου της λειτουργίας και 
διάγνωσης του συστήµατος βραχιόνων και να 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 πυρανίχνευσης κατ επιλογή. 
• Ενδεικτικό µάζας απορριµµάτων 

• Ενδ. λυχνία εµπλοκής της υδραυλικής αντλίας συστήµατος 
• Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 
• Χειριστήρια σειρήνας 
 

3.6 Υπόλοιπος βασικός εξοπλισµός 

 

Όλο το σύστηµα να βασίζεται σε αυτόµατη ροµποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται µε το 
πάτηµα ενός ποδοµπουτόν για την ρίψη των απορριµµάτων του κάθε χρήστη – πολίτη και θα 
απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο. Όλες οι εντολές και οι αυτοµατισµοί θα λειτουργούν µέσω 
συστήµατος ελέγχου των κινήσεων PLC. 
 

3.7 Βαφή 

 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριµµάτων θα είναι ανοξείδωτες. Το κεντρικό καπάκι και όλα τα 
εξαρτήµατα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι επενδυµένα µε υλικό ψυχρής ανοδύωσης. Όλα τα 
εξαρτήµατα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται. Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα 
ακολουθεί η βαφή µε πιστόλι σε δύο στρώσεις. 
 

  ΑΡΘΡΟ 3Ο :  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 και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή την γλώσσα της 
αλλοδαπής (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος µικτό µηχανισµού, κλπ.). 
2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί µέρους µερών της κατασκευής (prospectus) 
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. Σχέδιο του πλήρους 
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 συστήµατος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. (Καταθ. σχεδίου) 
4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι υποχρεούται, είτε να προσκοµίσει ενώπιον της 
Επιτροπής Αξιολόγησης σύστηµα όµοιας κατασκευής το οποίο και θα παραµείνει τουλάχιστον (7) 
µέρες στον φορέα εν λειτουργία, είτε µε έξοδά του να µεταφέρει δύο µέλη της Επιτροπής σε άλλο 
φορέα που έχει προµηθευτεί σύστηµα όµοιας κατασκευής προκειµένου η επιτροπή να αποφασίσει την 
συνέχιση του διαγωνισµού για τον συµµετέχοντα. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσηµα µεταφρασµένη και θεωρηµένη του µηχανισµού 
για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη για την προµήθεια ανταλλακτικών και σε διάστηµα 
οκτώ (8) ωρών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο µε σφραγίδα του οίκου θεωρηµένο και όχι 
FAX ή TELEX). 
7. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δυο (2) ∆ήµων, για πωλήσεις όµοιων συστηµάτων στην 
Ελλάδα µε το έτος παράδοσης, χρόνο παράδοσης, και φορέα, που θα βεβαιώνουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως προδιαγράφονται στα παραπάνω άρθρα. 
8. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι: Η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει και θα τοποθετήσει 
τους εν λόγω µηχανισµούς έτοιµους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις.  
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. Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωµένο µηχανισµό από αναγνωρισµένο 
φορέα επικυρωµένο και µεταφρασµένο επίσηµα όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία και 
αποδεικνύουν την παραγωγική διαδικασία του συστήµατος 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωµατώθηκε στην 
ελληνική νοµοθεσία µε το Π.∆. 57/2010 
ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. 
-GENERAL INSPECTION REPORT 
-TECHNICAL FILE REVIEW REPORT 
-CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
 
12. 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 και µεταφρασµένη, του κατασκευαστικού οίκου του 
µηχανισµού καθώς και συµφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριµένου προϊόντος επίσηµα 
µεταφρασµένο και θεωρηµένο από επίσηµη αρχή. 
13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 διαπιστευµένα 
του κατασκευαστή του συστήµατος καθώς και του προσφέροντος και για εµπορία και service του υπό 
προµήθεια είδους. 
14. Εγγραφή στο οικείο επιµελητήριο του κατασκευαστή καθώς και του προσφέροντος και για εµπορία 
και service µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµα της προµήθειας. 
15. 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. 
16. Εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής 
εξυπηρέτησης που θα καλύψει το µηχάνηµα 
18. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική  τεχνική  περιγραφή  του  µηχανήµατος  µε χαρακτη-
ριστικά των επί µέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί µηχανισµοί κ.λ.π.) 
19. Ανάληψη υποχρέωσης µε υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του µηχανήµατος και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα το χειρίζεται. 
 
         ∆ράµα,           -2015 
 
            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
 
 
       Κουρουτζίδης Παναγιώτης                                         ∆ηµήτριος Μαυρίδης 
 
   ΤΕ Τεχνολογος Μηχανολόγο Ηλεκτρολογος                              ∆ιπλ. Μηχ/γος – Μηχ/κός  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου  66100 ∆ράµα  

 

 

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

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.. ……………………………… ∆/νση  
..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της    
σύµβασης συνολικής αξίας ………………………… για την  «Προµήθεια και εγκατάσταση ενός 
υπογείου συστήµατος αποκοµιδής και διαχωρισµού διαβαθµισµένης συµπίεσης για το 
∆ήµο ∆ράµας» 
  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω  που απορρέουν από την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης 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 ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις 
(3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 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 σε µας.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

•  ΨΗΦΙΖΕΙ  πίστωση 50.000,00 µε τον ΦΠΑ 23%, (40.650,40 € χωρίς Φ.Π.Α) σε βάρος του 
       Κ.Α. 20.7135.13 του προϋπολογισµού 
 
            Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
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