
 

  

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 72/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 7ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 
 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 6-3-2014 
 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 6η του µηνός Μαρτίου 2014 και ώρα 11.30 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 12975/28-2-2014  
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 

Χλιάρα Παναγιώτα 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
κ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

        Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου δηµοσίου 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την 
«Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και 
καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων», συνολικού προϋπολογισµού 73.615,50ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει να 
συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη του 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 
διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας 
φύσης του. 



 

  

   
  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση όρων δηµοπράτησης του 
πρόχειρου δηµοσίου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 
1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων», συνολικού 
προϋπολογισµού 73.615,50ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, πριν την 
έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του. 
.  
ΘΕΜΑ 7ο: (έκτακτο)  Έγκριση όρων δηµοπράτησης του πρόχειρου 
δηµοσίου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων 
και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων», συνολικού προϋπολογισµού 
73.615,50ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο(έκτακτο)   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη το υπαριθµ. 14090/6-3-2014  έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το παραπάνω θέµα το 
οποίο λέει τα εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων δηµοπράτησης  του πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 

και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων», συνολικού 

προϋπολογισµού  73.615,50 € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ   

 

   Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια κάδων 

απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων»   για τις 

ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, συνολικού προϋπολογισµού  73.615,50 € 

συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση  για :  

1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω  πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την « Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 

λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων»   για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας, συνολικού 

προϋπολογισµού  73.615,50 € συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ.   

2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α 20.7135.02  µε τίτλο  «Προµήθεια 

κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης» ποσού 68.634,00 € και  Κ.Α. 35.6662.05  µε 
τίτλο «Προµήθεια καλαθιών αχρήστων», ποσού 4.981,50 € αντίστοιχα οικονοµικού έτους 
2014 και  

3)  την συγκρότηση  της επιτροπής διαγωνισµού   που προήλθε από το µε αριθµό 

13498/04-03-2014 πρακτικό  κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  . 

           CPV:  44613700-7 (Απορριµµατοφόροι κάδοι) 



 

  

   
  

 

                                                                   

          
  και τους καλεί να αποφασίσουν σχετικά. 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων      
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο µ ό φ ω ν α 
1)ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διεξαγωγή  ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 
1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων», συνολικού 
προϋπολογισµού 73.615,50ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ   µε τους 
όρους όπως  αυτοί  συντάχθηκαν από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του  
∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 

  

                                                                                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ∆ράµα  05/03/2014 

ΝΟΜΟΣ∆ΡΑΜΑΣ                                                                      Αρ. ∆ιακήρυξης: _____ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                 

∆/ΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 

66100 ∆ράµα 

Πληρ: Μ. Μελιάδης    
Τηλ:  2521 350630                                                    

Fax:  2521 350748 

E-mail: mmeli@dimosdramas.gr  

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 Πρόχειρος δηµόσιος ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια κάδων 
απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων 
συνολικού προϋπολογισµού εβδοµήντα τριών  χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και 
πενήντα λεπτών (73.615,50 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης  
τη χαµηλότερη τιµή ανά ενότητα  

 

 

       Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας; 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. Tίς διατάξεις του Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα & 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων »   

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/06. «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων » 

4. Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού    έτους   

2014,  µε  ΚΑ  20.7135.02 και  Κ.Α. 35.6662.05 

5. Tην υπ΄ αριθµ. 00/2014 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισµού, η ψήφιση πίστωσης και η επιλογή της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού.  



 

  

   
  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΣΟ Υ Μ Ε 

 

   Πρόχειρο δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά ενότητα, για την προµήθεια διακοσίων σαράντα οκτώ 

(248) κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και είκοσι επτά (27) καλαθιών 

αχρήστων 70 λίτρων, για την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας αποκοµιδής των 

ανακυκλώσιµων απορριµµάτων καθώς και καλαθιών αχρήστων µε σκοπό τη µείωση των 

απορριµµάτων που βρίσκονται έξω από τους κάδους και την ευκολότερη αποκοµιδή των 

σκουπιδιών.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά 

περιγράφονται στο παράρτηµα Β ( Τεχνική µελέτη)  που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας. Η συνολική δαπάνη είναι  εβδοµήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ και 

πενήντα λεπτών (73.615,50 €)  µε το ΦΠΑ  και βαρύνει  τους Κ.Α.    20.7135.02 και  Κ.Α. 

35.6662.05 του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2014 του ∆ήµου και µε CPV 44613700-7. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να  υποβάλλουν προσφορά για µία ή και για τις δύο ενότητες, για τη 

συνολική όµως προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ενότητας, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά  

στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε ενότητας. 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

ΑΡΘΡΟ   1
ο 
   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ   

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ   3
ο
   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

ΑΡΘΡΟ   4
ο
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΡΘΡΟ   5
ο
   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ   6
ο
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ   7
ο
   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1.1 Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

     Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας την ___________  2014  

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 ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

 

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

στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την 00/00/2014, ηµέρα ____________ και ώρα 

10.00 π.µ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  ∆ηµαρχείο 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 ∆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 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 ∆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 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. 
  
 

1.3  ∆ικαιούµενοι 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  ∆ικαιολογητικά  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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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.∆. 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. 

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. Ειδικότερα:  

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, 

Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 

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. 



 

  

   
  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

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   

 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. 

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

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2. 

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. 

              

             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 ∆ικαιολογητικών». 

 

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

προµηθευτές συµµετέχουν στους  διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπό τους. 

 

       ∆. 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 ∆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. 

            - 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 κάδων απορριµµάτων και καλαθιών 

αχρήστων περιλαµβάνονται στην  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της διακήρυξης αυτής. 

 

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  . 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 λόγω 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 – ∆ιευκρινήσεις 
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν τα παρακάτω 

για τους κάδους απορριµµάτων και ανακύκλωσης καθώς και για τα καλάθια αχρήστων: 

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 για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας που θα είναι για 2 

(δύο) έτη και τον χρόνο παράδοσης που θα είναι σε 45 (σαράντα πέντε) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

3. Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840 -από πιστοποιηµένα  κέντρα - για τα υπό 

προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και 

τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (χωρητικότητα, ίδιο βάρος κ.α). Το εργοστάσιο 

παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προµήθεια κάδου δεν µπορεί 

να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό.  (Μόνο για τους 

κάδους απορριµµάτων και ανακύκλωσης) 
4. Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.  

5.   Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν δείγµα όµοιων κάδων  απορριµµάτων 

και καλαθιών αχρήστων µε τα προσφερόµενα  , στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί 

αποδείξει µέχρι 3 ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η απόδειξη 

υπογεγραµµένη από υπεύθυνο παραλαβής των δειγµάτων του ∆ήµου θα κατατεθεί στον 

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 

6.  Οι διαγωνιζόµενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να 

αναφέρονται οι οικονοµικές, εµπορικές  και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι 

αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούµενο προσωπικό, 

εξοπλισµός, χρηµατοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO 9000 

κλπ.) 

7.   α)  Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων για την αποδοχή της εκτέλεσης 

της  συγκεκριµένης προµήθειας εντός 45 ηµερών. 

       β) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων για την κάλυψη του ∆ήµου µε 

ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 (πέντε) έτη 

8.   Κατάσταση οµοίων προµηθειών (κάδοι απορριµµάτων),σε φορείς του ∆ηµοσίου, του 

διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία εάν υπάρχει. Στις καταστάσεις προµηθειών 

πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης 

και η ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν. 

 

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.  

∆ιευκρινίσεις 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. 

∆εν 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 

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  της προσφερόµενης 

ενότητας 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: 

∆ΗΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ 

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Ο∆ΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2   &  1
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ  

Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την   00/00/2014 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 3.431,70 € για την Α Ενότητα            

και 249,08 € για την Β Ενότητα, 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 (∆ήµος 

∆ράµας) 

iv. ο αριθµός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

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.  

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 ∆) 

 

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
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

3.1) Αποσφράγιση προσφορών 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του 

∆ιαγωνισµού. 

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: 

        η συµφωνία της προσφοράς προς  τα τεχνικά στοιχεία (προδιαγραφές) της διακήρυξης. 



 

  

   
  

 

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά 

ενότητα, 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 Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

 

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής 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 επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 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 Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

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
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

 



 

  

   
  

 

1. Παραλαβή – παράδοση  

 

Η παράδοση των κάδων απορριµµάτων και των καλαθιών αχρήστων θα γίνει σε χώρους 

που θα  καθορισθούν  από το ∆ήµο µας µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υπογραφή 

του συµφωνητικού. 

Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει  τις πιστώσεις των Κ.Α. 20.7135.02 και 35.6662.05 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας, οικ. έτους 2014  και η πληρωµή του προµηθευτή θα 

γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 11 της συγγραφής υποχρεώσεων .  

 

3. 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 ∆ήµου ∆ράµας, Βερµίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου 1, ΤΚ 66 100 

∆ράµα  από τον αρµόδιο υπάλληλο  κ.  Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: 2521- 350 630 και FAX: 

25213-50748. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια καθηµερινή 

εφηµερίδα  του Νοµού  

Η περίληψη διακήρυξης επιπλέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του ∆ήµου 

∆ράµας (πίνακας ανακοινώσεων), θα σταλεί στο επιµελητήριο, θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜ∆Σ», 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο  «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» . 

 

 

                                                                                               ∆ράµα     05/03/ 2014   

 

                                                                                                                                                                                                
                                                                      

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

      O Προϊστάµενος του Τµήµατος                                         Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

                    Προµηθειών                                Οικονοµικών Υπηρεσιών  
                

 

 

               Μιλτιάδης Μελιάδης                                                             Ευαγγελία Ζιούτη 
 

 

 



 

  

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  κάδων απορριµµάτων &   

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων           
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.615,50 € (µε 
ΦΠΑ) 

                           

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α ΕΝΟΤΗΤΑ  

Α/Α Είδος 
Μονάδες 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
€ 

Σύνολο 

€ 

1. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τεµάχιο 248 225,00 55.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ 55.800,00 

Φ.Π.Α. 23% 12.834,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68.634,00 

 

 

Β ΕΝΟΤΗΤΑ  

Α/Α Είδος 
Μονάδες 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 
€ 

Σύνολο 

€ 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ 

ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
   Τεµάχιο         27 150,00 4.050,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.050,00 

Φ.Π.Α. 23% 931,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.981,50 

                  05-03-2014 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

                 O  συντάξας                                                          Ο ∆ιευθυντής  της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

                                                                 καθαριότητας & ανακύκλωσης   
                

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ         ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                         ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

µε Α΄ Βαθµό 

 



 

  

   
  

 

                                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  

 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  κάδων απορριµµάτων -    
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων           
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.615,50 € (µε ΦΠΑ)                           

 

 

                           ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α ΕΝΟΤΗΤΑ 

  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

1.100 λίτρων 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  να ακολουθούν 

τα STANDARDS ΕN 840-2 και να είναι ικανοί να δεχθούν ανακυκλώσιµα υλικά, όπως 

συσκευασίες από χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, λευκοσίδηρο, πλαστικό. 

 Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 1.100 λίτρων, µε επιτρεπόµενη 

απόκλιση ± 5%. Η χωρητικότητα του κάδου θα αποδεικνύεται από την ογκοµέτρηση που 

συµπεριλαµβάνεται στα τεστ κατά ΕΝ 840-2.  

Λόγω του βάρους των υλικών που θα δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή 

του, το κυρίως σώµα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώµατα να είναι ειδικά ενισχυµένα 

ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. 

 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι 

ακλόνητα στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του 

κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το 

ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα 

τύπου κτένας. 

 Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και 

ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

 Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να ανοίγει και µε την βοήθεια ποδοµοχλού 

άνευ χρήσεως χειρών.  

 

2. ΕΙ∆ΙΚΑ 

 Όλα τα πλαστικά τµήµατα των κάδων πρέπει να είναι  µονοµπλόκ (κυρίως σώµα, 

καπάκι, κ.λ.π) και να έχουν κατασκευαστεί µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε 

ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 



 

  

   
  

 

      Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές 

θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

 Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ'όλα τα σηµεία του 

κάδου. 

 Το βάρος του κάδου  θα είναι 40-45 κιλά και πάχους 5mm περίπου. 

3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ  

 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα 

άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα 

απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την 

εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα 

πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά 

την χρήση του. Απαραιτήτως, το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις 

πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το 

άνοιγµα και το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να 

περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς 

µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, 

αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 

παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι συνεχούς πλάτους (κατά µήκος του σωλήνα σύνδεσης µε το καπάκι) 

τουλάχιστον 5cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να µοιράζονται σε µεγαλύτερη 

επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

 

4. ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέος τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360
ο
 έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα 

χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 

 Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρων τριβέων 

και να συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης 

ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

 Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα 

στους δυο τροχούς, που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι . 

  

5. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του να υπάρχει ειδική οπή που θα 

κατασκευάζεται κατά για την χύτευση µονοµπλόκ  για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό 

του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι και ειδική τσιµούχα, έτσι ώστε να 

έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 

     Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 

τοποθέτηση των απορριµµάτων. Θα πρέπει να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει 

σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 



 

  

   
  

 

 Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 

συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων  µεντεσέδων που θα 

περιλαµβάνουν κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) και ειδικό σωλήνα  υψηλής αντοχής, 

αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 

παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  

Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετηµένες 

εργονοµικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των 

απορριµµάτων και θα πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω 

Επίσης θα ανοίγει και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο 

µέταλλο για την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση. Ο ποδοµοχλός υποχρεωτικά θα 

στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο σώµα του κάδου για αποφυγή 

διάτρησης του σώµατος. 

Θα περιλαµβάνεται ειδικό αµορτισέρ που θα βοηθά στο οµαλό κλείσιµο του καπακιού. 

 

7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν 

τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

 Επίσης πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές, κατάλληλης διατοµής και 

ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή τους και την εργονοµική χρήση τους. 

 Η διαµόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα 

τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 

Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 

ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

 

8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1).  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον   

Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 

2).  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας «∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 2014» µε 

ευµεγέθη  γράµµατα µε θερµοεκτύπωση στο οπίσθιο τµήµα του κάδου και 

αυτοκόλλητο διαστάσεων 70Χ50 cm σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ελληνικής 

Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης .  

3).   Οι κάδοι θα είναι χρώµατος µπλε. 

 

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

(παράγραφοι 1 έως 7) 

 

1).  Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας που είναι τα 2   (δύο) 

έτη και τον χρόνο παράδοσης που είναι 45 (σαράντα πέντε) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

 

2). Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840 -από πιστοποιηµένα  κέντρα - για τα υπό 

προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και 

τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων ( χωρητικότητα, ίδιο βάρος κ.α) . Το εργοστάσιο 



 

  

   
  

 

παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προµήθεια κάδου δεν µπορεί 

να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. 

3).  Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.  

 

4).  Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν δείγµα όµοιων κάδων  µε τον 

προσφερόµενο στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί αποδείξει µέχρι 3 ηµέρες πριν από την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η απόδειξη υπογεγραµµένη από υπεύθυνο 

παραλαβής των δειγµάτων του ∆ήµου θα κατατεθεί στον φάκελο της Τεχνικής 

Προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 

            

5). Οι διαγωνιζόµενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να 

αναφέρονται οι οικονοµικές, εµπορικές  και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι 

αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούµενο προσωπικό, 

εξοπλισµός, χρηµατοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO 9000 

κλπ.) 

 

6). α) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων για την αποδοχή της εκτέλεσης 

της συγκεκριµένης προµήθειας εντός 45 ηµερών. 

           β) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων για την κάλυψη του το ∆ήµου 

µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 (πέντε) έτη 

 

 7).   Κατάσταση οµοίων προµηθειών (κάδοι απορριµµάτων),σε φορείς του ∆ηµοσίου, του 

διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία εάν υπάρχει. Στις καταστάσεις προµηθειών 

πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης 

και η ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν. 

 

 

Β ΕΝΟΤΗΤΑ 

   ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ περίπου 70 λίτρων 
 

α)  Καπάκι από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ειδικά διαµορφωµένη καµπύλη  

  πάχους τουλάχιστον 3mm.  

 

β)  Κάδος από γαλβανισµένη  διάτρητη λαµαρίνα διαστάσεων τουλάχιστον   

  Φ38cm X 68cm (ύψος) και  πάχους 1m µε οπές περίπου 5X5mm και γύρισµα στο  πάνω µέρος 

του κάδου για νεύρωση. 

 

γ)  Πόδια από σωλήνα Φ48mm και πάχους τουλάχιστον 1,8 mm µε φλάντζα  διαµέτρου 

Φ16cm έως 19cm και πάχους τουλάχιστον 5 mm µε διακοσµητικό δαχτυλίδι στην συγκόλληση 

ποδιών και φλαντζών και διακοσµητικές µπάλες από µασίφ σίδερο στο επάνω µέρος αυτών.  

 

δ)  ∆έσιµο (στήριγµα) ανάµεσα στα δύο πόδια από µορφοσωλήνα  πάχους τουλάχιστον 

1.5mm. 

 

ε)  Προσθαφαιρούµενο σταχτοδοχείο από αλουµίνιο στο καπάκι του κάδου.  

Ο κάδος  θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένος και θα έχει ασφαλές και εύχρηστο σύστηµα 

ανάκλησης ώστε να γίνεται η αλλαγή σακούλας.                      



 

  

   
  

 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

(παράγραφοι 1 έως 6) 

 

1.    Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας που είναι τα 2 (δύο) έτη 

και τον χρόνο παράδοσης που είναι 45 (σαράντα πέντε) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης. 

2.    Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.  

 

4.  Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν δείγµα όµοιων καλαθιών µε τον 

προσφερόµενο στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί αποδείξει µέχρι 3 ηµέρες πριν από την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η απόδειξη υπογεγραµµένη από υπεύθυνο παραλαβής 

των δειγµάτων του ∆ήµου θα κατατεθεί στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του 

διαγωνιζόµενου. 

            

5.   Οι διαγωνιζόµενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να 

αναφέρονται οι οικονοµικές, εµπορικές  και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι 

αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούµενο προσωπικό, 

εξοπλισµός, χρηµατοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO 9000 κλπ.) 

 

5.   α) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων για την αποδοχή της εκτέλεσης της 

συγκεκριµένης προµήθειας εντός 45 ηµερών. 

  β) Κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης των διαγωνιζόµενων για την κάλυψη του το ∆ήµου µε 

ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 (πέντε) έτη. 

 

   6. Κατάσταση οµοίων προµηθειών (κάδοι απορριµµάτων),σε φορείς του ∆ηµοσίου, του 

διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία εάν υπάρχει. Στις καταστάσεις προµηθειών πρέπει 

να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης και η 

ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν 

  

 

 

 

                    ∆ράµα, 05-03-2014    

 

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

              O  συντάξας                                                          Ο ∆ιευθυντής  της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

                                                               καθαριότητας & ανακύκλωσης   
                

 

 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ        ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                      ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Α΄ 
Βαθµό 

 



 

  

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

                      

 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  κάδων απορριµµάτων -    
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων           
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.615,50 € (µε 
ΦΠΑ)                           

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:   Αντικείµενο προµήθειας 
 

Η παρούσα αφορά την προµήθεια  κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και 

προµήθευα καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων η οποία αναφέρεται στις 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 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

γ. 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:   Τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο δηµόσιο ανοιχτό 

µειοδοτικό διαγωνισµό µε  την χαµηλότερη  τιµή ανά ενότητα. 

 

 

 



 

  

   
  

 

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.  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  δύο (2) ετών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8o:   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 

 

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

       επιβάλλονται µε απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας ύστερα από  γνωµοδότηση     

Επιτροπής  αθροιστικά  οι εξής κυρώσεις: 

 

       Α)  Κατάπτωση ολική ή µερική της κατατεθείσης στο διαγωνισµό εγγύησης καλής εκτέλεσης  

              της σύµβασης κατά περίπτωση. 

       Β)  Προσωρινός  αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του ΟΤΑ για χρονικό 

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

        Γ)  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. 

 

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

 

1. Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωµατικής λειτουργίας ή φθοράς του είδους, 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 µειωµένη 

λειτουργία της προµήθειας, 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 ∆ήµου, και το οποίο δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το µέγιστο όριο των τριάντα (30) 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 ∆ήµος 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 τον ανάδοχο της προµήθειας, στην  περίπτωση που το ελάττωµα (ή 

ελαττώµατα) αποδειχθούν µη αποκαταστάσιµα.  

 

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 ∆ήµου. 

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 ∆ήµο το ποσό που ενδεχόµενα προτίθεται να διεκδικήσει. 

Σε διαφορετική περίπτωση και χωρίς άλλη διαδικασία, ο ∆ήµος 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 ∆ήµου και µε µέγιστο όριο αυτό που ορίζεται στην διακήρυξη, τότε κατά 

την κρίση του ∆ήµου 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 ∆ήµος 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 καθώς και τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν 

επαναληπτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:   Παραλαβή - Τρόπος πληρωµής 
Η παραλαβή των κάδων και καλαθιών γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ, 

και τους ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στη σύµβαση. 



 

  

   
  

 

Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή η οποία δεν 

αναθεωρείται.  

Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί µετά την παράδοση των ειδών και την παραλαβή τους 

από την αρµόδια επιτροπή, οπότε θα εκδοθεί και το σχετικό παραστατικό (τιµολόγιο). 

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 

εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  Προσκόµιση δείγµατος  
 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν δείγµα όµοιων κάδων και καλαθιών µε τα 

προσφερόµενα στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί αποδείξει µέχρι 3 ηµέρες πριν από την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:   Τόπος - χρόνος παράδοσης 
 

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

που θα του υποδείξει ο µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

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

ποιο πάνω ορίζεται, εντός σαράντα πέντε (45) το πολύ ηµερών 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.  

4 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 

5 Επίσης ρητή αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων 

ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

6 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.  

             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                

              O  συντάξας                                                     Ο ∆ιευθυντής  της ∆ιεύθυνσης                                                                                                        

                                                             καθαριότητας & ανακύκλωσης   
                

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ      ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                     ∆ΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 

µε Α΄ Βαθµό                                

                                              



 

  

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας _______________________________ 

Κατάστηµα ______________________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 

Ευρώ __________________________________________ 

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου    . 

66100 ∆ράµα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡΙΘ.………….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 τη συµµετοχή  τα_________ 

στον διενεργούµενο   διαγωνισµό της ______________________________ για την Προµήθεια 

κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων 
(Ενότητα ________)  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. _____/2014 διακήρυξη σας. 

 

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

συµµετοχή τα___ 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 _____________________________________ (Τουλάχιστον 150 

ηµέρες από την επόµενη του διαγωνισµού) 

 

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. 

 



 

  

   
  

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας _______________________________ 

Κατάστηµα ______________________________________ 

Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________ 

Ευρώ __________________________________________ 

 

Προς 

∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου     

66100 ∆ράµα 

 

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  του/της ___________________________ ∆/νση  

_____________________________ για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, συνολικής 

αξίας ____________________________ για την Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και 

ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων (Ενότητα ________).  

 

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

συµµετοχή τα_____ 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 ∆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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  κάδων απορριµµάτων -    
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων           

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  --  Α ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδες 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή Μονάδας 

€ 

Σύνολο 

€ 

    Ολογράφως Αριθµητικός   

1. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Τεµάχιο 248   

 

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 23%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

  

                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                            (σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

 

 

 

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Προµήθεια  κάδων απορριµµάτων -    
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και                                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                             καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων           

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  --  Β ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

Α/Α Είδος 
Μονάδες 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή Μονάδας 

€ 

Σύνολο 

€ 

    Ολογράφως Αριθµητικός   

2. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΛΑΘΙΩΝ 

ΑΧΡΗΣΤΩΝ 

   Τεµάχιο         27   

 

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 23%   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

 

 

  

                      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                            (σφραγίδα και υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

   
  

 

 
2) Ψηφίζει πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α : 

-20.7135.02  µε τίτλο  «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων και 

ανακύκλωσης» ποσό 68.634,00 € και  

- 35.6662.05  µε τίτλο «Προµήθεια καλαθιών αχρήστων», ποσό 4.981,50 €  

 οικονοµικού έτους 2014   

3)  Συγκροτεί  την επιτροπή διαγωνισµού   που προήλθε από το µε αριθµό 

13498/04-03-2014 πρακτικό  κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ  . 

∆ηλ. ως εξής:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μαυρίδης 

Μαρία ∆ρόσου 

Γεώργιος Γεωργούδης 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Ελένη Βουλγαρίδου 

Γεώργιος Άρµεν 

Αθανάσιος Μόσχου 

 
 

4)Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας. 

                  

                
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 72/2014. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


