
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
∆)νση: Τσαγκαράδα, Ν. Μαγνησίας 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. 
Tηλ.  24263-50208 
FAX 24260 - 49793 
ΤΚ 37012    
Email: dzagmour@gmail.com                                             

                             

         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 24
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί  έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης, καθορισμού των όρων διακήρυξης και ορισμός 

επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης 

απορριμμάτων» 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η
  του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   ύστερα από την 

15022/28-11-2017  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 

µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα 

και  τα  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                -----------------------                                                                             

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ             

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ       

                    

  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το 27
ο
  

 
 θέµα  εξέθεσε ότι: 

Η Τεχνική Υπηρεσία προσκόµισε την κάτωθι εισήγηση, περί έγκρισης διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης, 

καθορισμού των όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της 

προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων: 

 

Ζαγορά,   29.11.2017 

Αριθ.Αποφ  177/2017 

Αρ. Πρωτ. :  35   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

lΠ Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ   ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού  

74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ 24%, με τους παρακάτω όρους: 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Ζαγοράς 

Μουρεσίου 

Οδός : Ζαγορά, ν. Μαγνησίας 

Ταχ. Κωδ. : 37001 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Τηλεφαξ: 24260 23128 

Ε-mail: texzagmour@gmail.com 

Ιστοσελίδα: www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

 

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης , 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 8:00 π.µ. και έως 14:00 µ.µ, από το 

Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας. Αρµόδιοι υπάλληλοι: 

Κοπατσάρης ∆ήµος, Τηλ: 2426350105. Αντίγραφο της διακήρυξης και των 

Ζαγορά, 27.12.2017 
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παραρτηµάτων που την συνοδεύουν χορηγείται στους ενδιαφερόµενους, αφού 

καταβάλουν στο ∆ήµο το ποσό των 5,00€, εφόσον την ζητήσουν σε έντυπη µορφή. 

3. Κωδικός CPV: 44613400-4 

4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

Ζαγοράς, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της αρµοδίας Επιτροπής  

την  23/01/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.µ. Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

διαγωνισµού. Αν για οποιοδήποτε λόγω ο διαγωνισµός αναβληθεί, θα διενεργηθεί 

την Παρασκευή 26/01/2018 και ώρα 10:00’πµ. 

5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους 

προµηθευτές για ενενήντα (90) µέρες από την εποµένη της διενέργειας του 

διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

6. Εγγυήσεις: ∆εν απαιτείται εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, ενώ για 

την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 της αναλυτικής διακήρυξης. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεµονωµένα ή 

µέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16 

(άρθρο 5 της διακήρυξης). 

8. Χρηματοδότηση: Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπηρεσίες είναι 

74.400,00€ με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7333.43 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»  του 

προϋπολογισμού   έτους 2017 και 2018 του Δήμου. 

9. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία για τις 

δηµόσιες συµβάσεις. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι για το σύνολο της 

προµήθειας. ∆εν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της προµήθειας θα είναι σύµφωνα µε την αρ. 14409/2017 µελέτη του 

Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

10. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η σύµβαση θα έχει διάρκεια εξήντα ηµέρες 

από την υπογραφή της. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά ή εξολοκλήρου, κατόπιν 

δελτίου εντολής της υπηρεσίας .  

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλοµένης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες  πριν 

από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
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σύµβασης. 

 

12. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου www.dimos-zagoras-mouresiou.gr και 

η περίληψη στον τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ κ’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 

   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την δαπάνη με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

  

Προϋπολογισμός: 60.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση : Τακτικά έσοδα 

Κ.Α.: 30-7333.43 

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α/. 

1/. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’87),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2/. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3/.  Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4/.   Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ Α’248), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5/. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Ζαγορά, 27.12.2017 
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Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α’114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6/.    Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7/.   Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’204), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8/.   Του άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’167), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9/.   Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α’74), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10/.  Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11/. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’194), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12/. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα. 

13/. Την υπ' αριθ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ Β’3698). Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 15 με την οποία τέθηκε σε ισχύ το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών. 

 

β/. 

1/. Τη διάθεση σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 (ποσού 

74.400,00€) και συγκεκριμένα στο Κ.Α. 30-7333.43. 

2/. Την με αριθ. 14490/10.11.2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου . 

3/. Την υπ' αριθ. 15815/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) . 

4/.Την ανάγκη προμήθειας υπόγειων κάδων για την βελτίωση των συνθηκών προσωρινής 

αποθήκευσης απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία του Δήμου. 

5/. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές 

προδιαγραφές της υπ’  αριθ. 14490/10.11.2017 μελέτης. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για 

την προμήθεια με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α.30-7333.40. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 

π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο 

κτιριο του Δήμου και συγκεκριμένα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Καταστήματος Ζαγοράς, στη Ζαγορά, ΤΚ 37001. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο 

διαγωνισμός στις 23/01/2018 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 

26/01/2018 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή 

ειδοποίηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, όπως θα ορίζει η Διακήρυξη την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, το 

αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι τις 10:00πμ. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα που θα ορίσει η Διακήρυξη είναι εκπρόθεσμη, 

κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες 

υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Διακήρυξη ως 

και τα τυχόν παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1/. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’87),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2/. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3/.  Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4/.   Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ Α’248), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

5/. Του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α’114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6/.    Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7/.   Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’204), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8/.   Του άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’167), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9/.   Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α’74), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10/.  Του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α’143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11/. Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’194), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12/. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα. 

13/. Την υπ' αριθ.158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΦΕΚ Β’3698). Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 15 με την οποία τέθηκε σε ισχύ το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών. 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά 

σειρά ισχύος είναι: 

α) η διακήρυξη, 

β) το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

γ) η τεχνική έκθεση της υπ' αριθ. 14490/10.11.2017 μελέτης 

δ) η Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ε) το τιμολόγιο προσφοράς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και 

στ)η κείμενη νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προυπολογισμός της προμήθειας ανερχεται σε 60.000,00€ μη συμπ/νου ΦΠΑ 24% 

(ποσού €14.400,00), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€, θα βαρύνει δε τον 

προϋπολογισμό του Δήμου των ετών 2017 κ 2018 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 30-7333.40. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (όπως 

περιγράφονται κατωτέρω). 
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α/α Είδος 
Ποσότητα 

(τεµάχια) 

Τιµή Μονάδας 

(€) 
Σύνολο (€) 

 

 

1. 

Υπόγειοι καδοι αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ.3m³ περίπου 

(προμήθεια & εγκατάσταση). 

Κωδ. CPV: 44613400-4, συμπληρωματικός κωδικός: DA18-5 

6 10.000,00 60.000,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 60.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει για χρονικό διάστημα του προσφερομένου χρόνου 

παράδοσης προσαυξημένου κατά 2 μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή 

της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 

Τα τεύχη δημοπράτησης (μελέτη, διακήρυξη, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) 
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μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος κ Πολεοδομίας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου , στη Ζαγορά, 

τ.κ. 37001 τηλ. 2426350105 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 - 15:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν το τεύχος δημοπράτησης και από την 

ιστοσελίδα του Δήμου,  www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. 

Επίσης θα αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

H περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

www.diavgeia.gov.gr. 

Το πρωτότυπο έντυπο οικονοµικής προσφοράς, οι ενδιαφερόµενοι θα το 

παραλαµβάνουν από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, 

υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων 

συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

συμμετοχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με 

τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου 

στους Υποψηφίους. 

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 

Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους Οικονομικούς Φορείς δωρεάν, 

μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε δύο μορφές αρχείου Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με 

τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο 

επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των Οικονομικών 

Φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως 

Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της 

διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
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αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης και σχετικά με το Τεχνικό μέρος 

του διαγωνισμού, παρέχονται από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος κ’ 

Πολεοδομίας, τηλ: 2426350105, fax: 2426023128 Email: texzagmour@gmail.com, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζαγορά, ΤΚ 37001 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimos-zagoras-mouresiou.gr 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ’ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

Τηλέφωνα: 2426350105 Φαξ: 2426023128 

Email : texzagmour@gmail.com 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23/01/2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ζαγορά, ΤΚ 37001 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 44613400-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ €60.000,00 +ΦΠΑ24% (€14.400,00) = €74.400,00 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 90 ημέρες 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης. 

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης 

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης 

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
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μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Οικονομικοί Φορείς και 

ενώσεις αυτών, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών 

στην Ελλάδα (ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι 

εγκατεστημένοι), όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις 

προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού 

 

6.2 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: 

Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής (άρθρο 75 Ν.4412/2016), τα οποία ο υποψήφιος τεκμηριώνει ότι ικανοποιεί είναι 

οι κάτωθι: 

6.2.1 Ως οικονομική επάρκεια, ο έλαχιστος μέσος “ειδικός” ετήσιος κύκλος εργασιών του 

Οικονομικού Φορέα στον τομέα που καλύπτεται από την σύμβαση (προμήθεια & 

εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων όμοιων με το 

προσφερόμενο) κατά την τελευταία τριετία (διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2014-2015-

2016) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος και εως διπλάσιος  του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. (ήτοι: 

€60.000,00 - €120.000,00). 

6.2.2 Ως τεχνική επάρκεια, ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να αποδείξει ότι: 

α. Έχει παραδώσει κατά την τελευταία τριετία µια ποσότητα τουλάχιστον ίση της 

ζητούµενης από την σύµβαση (ήτοι 6 τεµ. τουλάχιστον)  και ότι έχει υλοποιήσει 

τουλάχιστον δύο (2) όµοια έργα µε το προτεινόµενο σύστηµα υπόγειων κάδων 

β. ∆ιαθέτει 2 κινητά συνεργεία τουλάχιστον για την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης µε προσωπικό επαρκής τεχνογνωσίας και εµπειρίας στην εκτέλεση των 

εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης του περιγραφοµενου συστήµατος 

υπόγειων κάδων. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι κατηρτισµένο, και 

εξουσιοδοτηµένο από τον κατασκευαστή του προτεινόµενου συστήµατος υπόγειων 

κάδων 

γ. Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

πιστοποιηµένο κατά ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 14001 αντίστοιχα ή ισοδύναµα µε 

πεδίο εφαρµογής που καλύπτει το αντικείµενο της σύµβασης 

δ. ∆ιαθέτει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

αναγνωρισµένα/διαπιστευµένα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας µε τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα του προτεινόµενου τύπου υπόγειων κάδων. Ειδικότερα 

για τον προτεινόµενο τύπο υπόγειων κάδων τα πιστοποιητικά θα πρέπει να 

τεκµηριώνουν ότι πληρούν κατ’ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-1 

όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 

- ∆οκιµή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω 

προτύπου) 
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- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 

6.2.2 του ανωτέρω προτύπου) 

- ∆οκιµή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω 

προτύπου) 

- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 

6.3.1 του ανωτέρω προτύπου) 

- ∆οκιµή µηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης 

(παρ. 6.3.3 του ανωτέρω προτύπου) 

- ∆οκιµή διάβρωσης µεταλλικών µερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 

του ανωτέρω προτύπου) 

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-

13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 

- Αντοχή πλατφόρµας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου) 

- Λειτουργικότητα πλατφόρµας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω 

προτύπου) 

- Αντοχή πλατφόρµας πεζοδρόµου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του 

ανωτέρω προτύπου) 

ε. Έχει προσκοµίσει πλήρες δείγµα του προτεινόµενου είδους. 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος 

της παρούσης διακηρύξεως 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 εργασίας ως και τα 

συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το 

αρ.92 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού 

πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα 

πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 

εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα 

παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης. 

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
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χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 

έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει 

ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων Οικονομικών Φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/1984 (ΦΕΚ Α'188). 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 

ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 

εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 

προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που 

καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός από την περίπτωση που στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 

προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης 

προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή από όρο της 

διακήρυξης ή της προσφοράς. Από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπ ' όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), 

στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

γ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού). 

ε. Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα. 
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Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς θα περιέχονται τα εξής : 

α. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόµενα στο άρθρο 7, δικαιολογητικά 

συµµετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16). 

β. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 

οποίος περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8, της 

διακήρυξης (αρ.94 του Ν.4412/16) 

γ. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 9, της διακήρυξης (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα [90] ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς των 

προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 

λήξη τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους µε σχετικό πρωτότυπης µορφής παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω (Α, Β, Γ, Δ, Ε): 

 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

1. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς (90 ημέρες). 

2. Δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3. Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου (δεν χρειάζεται 

γνήσιο της υπογραφής) της εταιρείας και θα αναφέρονται σαφώς τα έγραφα 

νομιμοποίησης της εκπροσώπησης (ΦΕΚ ή καταστατικό εταιρείας ή πληρεξούσιο κ.λπ.) 

 

Β. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) - ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
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Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 

αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο 

αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των Οικονομικών Φορέων προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική 

απόδειξη ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 

73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥκαι διατίθεται στους Οικονομικούς Φορείς δωρεάν, 

μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.dimos-zagoras-mouresiou) σε δύο μορφές αρχείου 

Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε 

επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για 

τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το 

υπογράψουν και το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Α’ ) είναι οι εξής: 

Β.1. Να μην υπάρχει σε βάρος του Οικονομικού Φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες). Ο Οικονομικός Φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Β.2. Να μην έχει αθετήσει ο Οικονομικός Φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της 

επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που 

σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 

Β.3. Να μην τελεί ο Οικονομικός Φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆). 

Η Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 
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Β.4. Να μην έχει αθετήσει ο Οικονομικός Φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. (Μέρος ΙΙΙ.Γ 

του ΤΕΥΔ) 

Β.5. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην 

περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.3863/2010 (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ) 

Β.6. Να πληροί τις προϋποθέσεις κριτηριών ποιοτικής επιλογής (απαιτήσεις παραγράφου 

6.2 του άρθρου 6 της παρούσας). 

 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Β.3, Β.4 & Β.5 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του 

ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Β.1, Β.2, Β.3, 

Β.4 & Β.5. 

Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Τα σχετικά στοιχεία της περίπτωσης Β.6 αποτυπώνονται στο Μέρος ΙV του ΤΕΥ∆. 

Προς τούτο οι υποψήφιοι Oικονοµικοί Φορείς δεν επιτρέπεται να συµπληρώσουν 

µόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV και υποχρεούνται να συµπληρώσουν τουλάχιστον 

τις παρακάτω ενότητες και στοιχεία του Μέρους ΙV: 

Ενότητα Α: Καταλληλότητα 

Στοιχείο 1 

Ενότητα Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Στοιχεία 2α, 2β και 3 (κατά περίπτωση) 

Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια 

Στοιχεία 1β, 9 (να ορισθεί ο αριθµός κινητών συνεργειών που διαθέτει), 11 και 12 
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Ενότητα ∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

Θα πρέπει να συµπληρωθούν και τα δύο στοιχεία της ενότητας 

Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) 

συμπληρώνονται από τον Οικονομικό Φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη 

έχουν επιλεγεί από την Αρχή και σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την παρούσα 

διακήρυξη, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ 

- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους Οικονομικούς Φορείς. 

-Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς 

-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης 

-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, 

ωστόσο, ότι τυχόν ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της 

ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Επισηµαίνεται ότι : 

Κάθε Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν Οικονομικοί Φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 

και να υποβληθεί για κάθε φορέα -μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως IV . 

• Στην περίπτωση που ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 

αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα και 

χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων 

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 

πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆. 

• Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο 

των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 
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• Η υποχρέωση περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε 

πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 

λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ, 

τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε 

μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. 

[Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους 

ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - 

μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οιπληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τα μέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

Γ. Βεβαίωση Κατάθεσης ∆είγµατος. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει 3 τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στον 

διαγωνισµό, να καταθέσουν στην υπηρεσία και σε χώρο που θα υποδειχθεί, πλήρες 

δείγµα προσφερόµενου Υπόγειου Κάδου. Με την κατάθεση του δείγµατος θα 

λαµβάνουν από την Υπηρεσία Βεβαίωση Κατάθεσης ∆είγµατος. Πληροφορίες θα 

δίδονται από υπάλληλο του ∆ήµου (Κοπατσάρη ∆ήµο τηλ: 2426350105). 

 

∆. Παραστατικά εκπροσώπησης νοµικών προσώπων : 
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Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση 

Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) η οποία θα αναφέρει την έγκριση συμμετοχής στον εν 

λόγω διαγωνισµό. 

Ε. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ως ακολούθως : 

1. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή 

Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ ή Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν 

επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα 

αντίστοιχα ΦΕΚ. 

2. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή 

Ι.Κ.Ε.) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 

καταστατικού της εταιρείας. β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την 

αρμόδια αρχή. 

3. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το 

δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται 

ανωτέρω για τους ημεδαπούς.  

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από 

αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη 

μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 

νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

4. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις 
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μεταβολές του. 

5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

► Tα ΤΕΥΔ που θα υποβληθούν μπορεί να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από 

την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΣ έως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και σε αυτή τη πρώτη φάση του διαγωνισμού δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης τότε θα ζητηθούν εκ 

νέου οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και ημερομηνία μετά τη κλήση για προσκόμιση δικαιολογητικών 

(άρθρο 12). 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή 

σε αντίγραφα. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων, ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα, των 

πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 

περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρο 1 

του Ν.4250/2014) 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν από την κείμενη 

νομοθεσία ισχύει κάτι το διαφορετικό και πρέπει να είναι πλήρη και έγκυρα. Σε περίπτωση 

μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την 

αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της 

σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη 

καλύτερη για το φορέα προσφορά.  

Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισμό σε περισσότερες από μία 

υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 

υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος 

ανάδοχος 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του 

προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στην σχετική Μελέτη. 

Συγκεκριμένα, σε κάθε περίπτωση ο φάκελος θα περιέχει : 

1. Αναλυτικό πίνακα που θα ακολουθεί τη σειρά του πίνακα του προϋπολογισμού όπου θα 

αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης του υλικού, το όνομα της εταιρείας κατασκευής, η 
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πιστοποίηση ISO και CE της εταιρείας κατασκευής. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- τα προσφερόμενα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης και σύγχρονης κατασκευής και 

έχουν εγγύηση. 

- τα υλικά θα είναι κατασκευασμένα από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO και 

διαθέτουν πιστοποίηση CE. 

- τα υλικά θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ' αριθ. 14409/10.11.2017 Μελέτης. 

- να προσδιοριστεί με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η ζητούμενη επίδειξη του 

προσφερόμενου είδους (υποδεικνύοντας φορείς όπου όμοια συστήματα υπόγειων κάδων 

έχουν παραδοθεί και έχουν τεθεί σε λειτουργία) 

- Στη προσφερόμενη αξία των υλικών συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα παράδοσης 

όλων των απαιτούμενων υλικών και εκτέλεσης των εργασιών συναρμολόγησης και 

εγκατάστασης των συστημάτων υπόγειων κάδων σε σημεία που θα υποδειχθούν σύμφωνα 

με τους κανόνες της τέχνης. 

3. Πιστοποιητικό δοκιμών κατά EN-13071-1 και EN-13071-2 που έχει εκδοθεί από 

αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά, ISO κ.λπ. θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα ακριβή 

φωτοαντίγραφα και σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου 

όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά με την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες 

ενδείξεις. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι προσφερόμενες τιμές στην οικονομική προσφορά, αναγράφονται ολογράφως και 

αριθμητικώς. Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες 

τιμές. Η οικονομική προσφορά θα ακολουθεί τη σειρά των ειδών που ακολουθεί ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ' αριθ. 14409/10.112017 μελέτης. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και 

εισφορές υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
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Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων - υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην 

οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι 

ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς . 

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv 

την ηµερoµηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική 

Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά". 

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, 

αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και 
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σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 

απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της 

απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο 

μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτών. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων, τα οποία η Επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού δύναται να πραγματοποιήσει εντός μίας (1) 

συνεδρίασης, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως 

την απόφαση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η Επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών του Διαγωνισμού τον προσκαλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα (10) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο 
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άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι : 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

β. ΤΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. Τα απαιτούμενα 

κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε., Ε.Ε. και IKE και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σηµειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα 
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παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα 

αφορούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

Επίσης (ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ) Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών 

προσώπων : 

Εφόσον έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό / εκπρόσωπό τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 93 πε. δδ του Ν. 4412/2016, απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από 

οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. 

Τεκµηρίωση Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο κατακύρωσης, θα πρέπει να προσκοµιστούν και τα 

στοιχεία τεκµηρίωσης της κάλυψης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως εξής: 

 

  Για την τεκµηρίωση της οικονοµικής επάρκειας: 

    1. Σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος, υποβάλλει Ισολογισµούς των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 

2014-2015-2016, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών, ή σε 

περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών υποβάλλει ισοδύναµα 

λογιστικά έγγραφα, ή αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις ή φωτοαντίγραφα των 

αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων. 

 

   2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που 

αφορά ειδικότερα το υπό εγκατασταση είδος (υπόγειοι καδοι αποθήκευσης 

απορριµµάτων), κατά τις τρεις (3) προηγούµενες διαχειριστικές χρήσεις των ετών 
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2014-2015-2016. 

 

    Για την τεκµηρίωση της τεχνικής επάρκειας: 

   1. Πίνακας των κυριότερων έργων που εκτέλεσε/παρείχε ή στα οποία συµµετείχε 

ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία τελευταία έτη και είναι όµοια µε την υπό 

ανάθεση προµήθεια. 

 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο Υπόδειγµα: 

Α/Α 
ΠΕΛΑ- 

ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑ- 
ΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ- 

ΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείµενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ (προϋπολο- 

γισµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

        

 
Όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: 

1. 

α. Εάν ο Πελάτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης 

υποβάλλεται συστατική επιστολή, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που 

συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

β. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, συνοδευόµενη από 

αντίγραφο σχετικού τιµολογίου που εκδόθηκε και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 

2. Πίνακας στελεχών και προσωπικού που θα παρέχει τις ζητούµενες υπηρεσίες 

συνοδευόµενος από βεβαίωση του κατασκευαστή του υπό εγκατάσταση συστήµατος 

υπόγειων κάδων, µε βάση την οποία τα αναφερόµενα άτοµα του Οικονοµικού Φορέα 

εξουσιοδοτούνται να παρέχουν την εν λόγω προµηθεια. 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης κινητού (-τών) συνεργείο (-ων) : άδειες 

κυκοφορίας οχηµάτων, κατάλογος εργαλειών και τεχνικού εξοπλισµού. 

4. Πιστοποιητικό ΕΝ ΙSO 9001 και ΕΝ ΙSO 14001 ή ισοδύναµο µε πεδίο 

εφαρµογής που καλύπτει το αντικείµενο της σύµβασης 

5. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισµένα/διαπιστευµένα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας µε τα οποία βεβαιώνεται η συµµόρφωση των προτεινοένων 

υπόγειων καδων µε τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-1 και EN-13071-2 

6. Βεβαίωση Κατάθεσης ∆είγµατος: οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει 3 τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών στον 

διαγωνισµό, να καταθέσουν στην υπηρεσία και σε χώρο που θα υποδειχθεί, πλήρες 

δείγµα προτεινόµενου Υπόγειου Κάδου. Με την κατάθεση του δείγµατος θα 

λαµβάνουν από την Υπηρεσία Βεβαίωση Κατάθεσης ∆είγµατος. Πληροφορίες θα 

δίδονται από υπάλληλο του ∆ήµου (Κοπατσάρη ∆ήµο τηλ:2426350105). 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από 

τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω 

κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 

105 του Ν. 4412/2016. 

Ο Δήμος (μέσω του αρμοδιου τμηματος) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επ ί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 
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Επισημαίνεται, ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 

4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο- ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 104 του 

Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 

103 και 106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι 

της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
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διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα : 

-να τροποποιήσει τη σύμβαση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του 

Ν.4412/16. 

- να παρατείνει το συμβατικό χρόνο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αναδόχου και κατόπιν 

σχετικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο για διάστημα έως τρείς (3) μήνες, χωρίς 

τροποποίηση του συμβατικού ποσού και ποσοτήτων. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, γ. έγινε η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο- ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 14409/10.11.2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου είδη, θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από 

την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να εγκατασταθούν περαιτέρω στα προβλεπόμενα 

σημεία λειτουργίας, που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία με δαπάνη & επιμέλεια του 

αναδόχου.Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις. 

Τα υπό προμήθεια είδη να εγκατασταθούν εντός χρονικού διαστήματος εξηντα (60) ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 

ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν 

την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους 

οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 

τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 
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διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 90 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της 

Υπηρεσίας, που εκτελεί την προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το 

Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο- ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος 
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δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο Οικονομικός Φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον Οικονομικό Φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (ήτοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 

Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο- ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ 

τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο- ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), 

η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο Οικονομικός Φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική 

τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως δι 

οικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους 

λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το 

στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως προκειμένου να πρωτοκολληθούν και 

να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο- ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται 

στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε 

άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην 

Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε 
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διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά 

στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί 

από τα εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από 

οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 

τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο- ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. 

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση του Δήμου 

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου. 

 
Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 

(CPV: 44613400-4 συµπληρωµατικός κωδικός: DA18-5) 

 

Αρ. Πρωτ. 14409 / 10.11.2017 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 60.000,00 

Φ.Π.Α. (24%) € 14.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 74.400,00 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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1/. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη που 

σχετίζεται µε την προµήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης 

απορριµµάτων συνολικής χωρ. 3m³ περίπου έκαστος (συνολικά 6 τεµ), προκειµένου 

να αναπτυχθεί ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής απορριµµάτων 

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους σε σηµεία αρµοδιότητας 

του ∆ήµου που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες µε χρήση τυποποιηµένων 

τροχήλατων κάδων ή σε σηµεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική 

αναβάθµιση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

Οι υπόγειοι καδοι αποθήκευσης απορριµµάτων θα πρέπει είναι τυποποιηµένης 

βιοµηχανικής κατασκευής µε επαρκή, αποδεδειγµένη και δοκιµασµένη λειτουργία 

στην Ελλάδα, (τουλάχιστον 3ετίας µε ελάχιστο πλήθος εγκατεστηµένων µονάδων: 

διπλάσια της δηµοπρατούµενης ποσότητας). Πρωτότυπα συστήµατα που δεν έχουν 

δοκιµαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι στιβαρής, 

ανθεκτικής κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η µακρόχρονη χρήση του χωρίς 

προβλήµατα. Ειδικότερα το υπέργειο τµήµα θα πρέπει να εµφανίζει ευχάριστο 

σχεδιασµό ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρµόνιση µε τον περιβάλλοντα χώρο 

του σηµείου εγκατάστασης. 

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την συλλογή τους σε συνεργασία µε συµβατικού 

τύπου απορριµµατοφόρα οπίσθιας φόρτωσης (µε υπερκατασκευή τύπου πρέσας) 

εφοδιασµένα µε υδραυλικό µηχανισµό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι). Η δε 

εκκένωσή τους θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε προσαρµογή στους πλευρικούς 

βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου 

οχήµατος µε τον οποίο ανατρέπονται οι κοινοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων. Οι 

κάδοι θα είναι συγκροτηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες 

συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισµό τους.  

Κωδικός αριθµός CPV 2008 προµηθευόµενου είδους: 44613400-4 

συµπληρωµατικός κωδικός: DA18-5. 

Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των €74.400,00 συµπ/νου του ΦΠΑ, θα 

βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 30-7333.43 πίστωση του οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου 

και την αντίστοιχη πίστωση του έτους 2018. 

Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του ∆ήµου . 

Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν 

των €60.000,00 και κατ' εφαρµογή του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 

“∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
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Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, η ανάθεση της προµήθειας θα 

πραγµατοποιηθεί µε την διεξαγωγή διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισµού, µε όρους 

που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή, µε κριτήριο κατακύρωσης µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά/µόνο βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), σύµφωνα µε την 

επισυναπτόµενη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

ΑΔΑ: ΩΦΨΓΩΡΚ-17Ν



2/. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

α/α Είδος Ποσότητα 

(τεµάχια) 

Τιµή 

Μονάδας 

(€) 

Σύνολο (€) 

1. Υπόγειοι καδοι αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ.3m³ 

περίπου (προμήθεια & εγκατάσταση). 

Κωδ. CPV: 44613400-4, συμπληρωματικός κωδικός: 

DA18-5 

6 10.000,00 

60.000,00 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 60.000,00 

 Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00 

  

 

3/. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων καδων 

αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες Καθαριότητας του Δήμου. 

Συγκεκριμένα το σύστημα θα αποτελείται από 6 τεµ., προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων, ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που παρουσιάζουν 

χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική 

αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

Οι υπόγειοι κάδοι θα εγκατασταθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η 

τελική επιλογή των σημείων εγκατάστασης θα επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία κατά την 

υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης τους θα 

πραγματοποιηθούν με δαπάνη του Αναδόχου ως περιγράφεται αναλυτικά στη παράγραφο 

ΑΔΑ: ΩΦΨΓΩΡΚ-17Ν



3 του άρθρου 2 της παρούσας. Θα πρέπει να είναι τυποποιημένης βιομηχανικής 

κατασκευής και να έχουν υποχρεωτικα αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην 

Ελλάδα (τουλάχιστον 3ετίας, με ελάχιστο πλήθος εγκατεστημένων μονάδων τουλάχιστον το 

διπλάσιο του δημοπρατούμενου), πρωτότυπα συστήματα που δεν έχουν δοκιμαστεί 

επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται η 

μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα. 

Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό ώστε να 

προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου 

εγκατάστασης. 

Οι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο 

στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, δηλαδή συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα 

οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας εκ των οποίων ένα εξ' αυτών θα 

εφοδιαστεί με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι). Η δε εκκένωσή 

τους θα πρέπει να επιτυγχάνεται με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής 

του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος με τον οποίο ανατρέπονται 

οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. 

Η συγκρότηση κάθε ενός υπόγειου κάδου θα πρέπει να προσφέρει μια συνολική 

γεωμετρική αποθηκευτική χωρητικότητα 3000 lit περίπου. 

Θα είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες 

ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους. Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόζεται - τα επί μέρους 

τμήματα τους θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-

13071-2. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασμό και στην λειτουργία 

του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισμό και εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες 

συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί 

ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προμήθεια κάδων στα 

προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας τεχνογνωσίας από 

μέρους του αναδόχου. 

Θα πρέπει να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων 

οσμών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Τεχνικές προδιαγραφές 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, και αμεταχείριστα, 

σύγχρονα, εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Κάθε υπόγειος κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα αποτελείται από το υπόγειο και το 

υπέργειο τμήμα. 
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1. Υπόγειο τµήµα 

1.1 Προστατευτικό φρεάτιο 

Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το υπόγειο 

τμήμα θα αποτελείται από ένα φρεάτιο κατασκευασμένο από προκατασκευασμένο 

οπλισμένο σκυρόδεμα κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της 

κατασκευής. 

Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο θα είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας περίπου με 

εξωτερικές διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δύναται να εγκατασταθεί 

σε ένα σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. Το φρεάτιο θα 

είναι ολόσωμης κατασκευής κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (κατηγορίας C30/37 

τουλάχιστον). Η εκσκαφή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνη του 

αναδόχου. Τα τοιχώματα του φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους (120 mm 

τουλάχιστον) ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να 

αποτρέπεται η εισροή τυχόν υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών της βροχής εντός αυτού 

καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος. 

Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει 

εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού χώρου. 

Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την 

παράδοσή του θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που 

θα επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο 

σκάμμα. 

Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του 

εδάφους, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. 

Επιπλέον ο πυθμένας του σκάμματος θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην 

παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο 

έδαφος. Η θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί με διάστρωση σκυροδέματος (κατηγορίας 

C12/15 μπετόν καθαριότητας πάχους 10 cm τουλάχιστον). 

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένο» με 

την άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Περιμετρικά θα πρέπει να υπάρχουν 

κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης μέσω των οποίων θα μπορεί να διαφεύγει το νερό της 

βροχής χωρίς να παρουσιάζεται πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου. 

 

1.2 Κάδος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο υπόγειας 

αποθήκευσης των απορριμμάτων. Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων θα 

πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς 

εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις (κατά προτίμηση από 
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πολυαιθυλένιο). Σημειώνεται ότι η προτίμηση για κατασκευή από πλαστικό υλικό θα 

συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα 

πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. Το καθαρό βάρος του κάδου υπόγειας 

αποθήκευσης δεν θα είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης θα 

πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου απορριμμάτων με 

χαρακτηριστικά που επικρατούν σε ΝΠΔΔ της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα αντίστοιχα 

φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. Ειδικότερα ο κάδος υπόγειας 

αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-

1:2008 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ. 3.14 του άρθρου 

3 της παρούσας. 

 

1.3 Τρόπος αποκομιδής υπόγειου κάδου 

Η εκκένωση του κάδου υπόγειας αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά με 

την ανατροπή του μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης ενός συμβατικού 

απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) σε συνεργασία με τους πλευρικούς 

βραχίονες DIN κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του κάδου θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό 

μηχανισμό. 

Ο κάδος υπόγειας αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής 

και ανέλκυσης από το έδαφος οι οποίες θα συνεργάζονται με υδραυλικό γερανό με 

σύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης. Ο αναγκαίος μηχανισμός γερανοφόρου για την 

παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το έδαφος θα πρέπει να είναι τέτοιων 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους ώστε να μπορεί υποχρεωτικά να προσαρμοστεί 

στον υπάρχοντα στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρτωσης του Δήμου. 

Οι κάδοι αποθήκευσης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η 

χρήση σταθεροποιητών (ποδαρικά) για την λειτουργία του μηχανισμού γερανοφόρου 

προκειμένου να μπορούν να επιταχύνονται οι χρόνοι αποκομιδής. 

 

1.4 Πλατφόρμα ασφαλείας 

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία 

εξαγωγής, ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου υπόγειας αποθήκευσης, ο εσωτερικός 

χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια 

μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν 

αυτός είναι βυθισμένος εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν λόγω 

πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του 

υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται 

απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου. 
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Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους 

έως 150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω 

μόνο κατά την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου. 

Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

προτύπου EN-13071-2:2008 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην 

παρ. 3.14 του άρθρου 3 της παρούσας. Προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά 

προβλήματα, επιθυμητό οι μηχανισμοί λειτουργίας της πλατφόρμας να μην βασίζονται σε 

συστήματα αντίβαρων. 

Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς που 

επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού 

φρεατίου για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. 

 

2. Υπέργειο τµήµα 

2.1 Πλατφόρμα πεζοδρόμου 

Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια 

κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίμηση στη στάθμη 

του πεζοδρόμου και θα είναι διαστάσεων που ταυτίζονται με την ανωτέρω περίμετρο του 

πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των 

πεζών πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου. 

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 

επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των 

νερών της βροχής εντός του φρεατίου. Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της 

πλατφόρμας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη με πλακίδια φυσικού πετρώματος γρανίτη η 

οποία θα πρέπει να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης 

και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις 

χάριν στους οποίους θα ανοίγει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος 

αποθήκευσης κατά την φάση της αποκομιδής του. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

κλειδώματος που θα συγκρατεί την πλατφόρμα με ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το 

ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωμα της 

αποκομιδής. Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να 

είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής δύναμης και σε κάθε περίπτωση 

να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική κατάσταση. 

Ειδικότερα η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

προτύπου EN-13071-2:2008 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην 

παρ. 3.14 του άρθρου 3 της παρούσας. 

 

2.2 Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων 
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Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα που 

αποτελείται από μια "χοάνη" εισαγωγής των απορριμμάτων. 

Επειδή η "χοάνη" αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να 

παρουσιάζει προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό. Επιπλέον για την διασφάλιση της 

διαχρονικής ελκυστικής εμφάνισης το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η "χοάνη" θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του 

κάδου ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα 

στον κάδο υπόγειας αποθήκευσης. Θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα 

πρέπει να είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m. 

Η "χοάνη" θα φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (50x50cm έως 70x70cm ή διαμέτρου 

50-70cm, ±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με απορρίμματα. 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή 

εισροής των νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. 

Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. 

Επιθυμητό το σκέπαστρο να ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ. 

 

3. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των υπόγειων κάδων για 

παράδοση σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου και κατόπιν η μεταφορά τους στα σημεία 

εγκατάστασης που θα οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών 

συναρμολόγησης / εγκατάστασης τους. 

Πριν της έναρξης των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να 

εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια 

τομής οδοστρώματος) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων υποδομών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι 

σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, και καλωδιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημοτικού φωτισμού, 

οπτικών ινών, κλπ). 

Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν 

με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Δήμου, πριν την διαμόρφωση των απαιτούμενων 

τάφρων. 

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαμόρφωση των σκαμμάτων για την εγκατάσταση 

εκάστου συστήματος - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του 

εδάφους σε διαστάσεις που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες 

του αναδόχου. 

Με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες σε κάθε 

σημείο εγκατάστασης: 
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- διάστρωση σκυροδέματος στον πυθμένα κάθε σκάμματος (μπετόν καθαριότητας) για 

αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την 

επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου 

- τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου εντός του σκάμματος 

- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό 

- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των υπόγειων κάδων και 

αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη 

κατάσταση. 

- όλες οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους 

τμημάτων και μηχανισμών ώστε οι υπόγειοι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση 

λειτουργίας, έτοιμοι για χρήση. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει 

να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλουν στην Τεχνική τους 

Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία: 

3.1 Επίδειξη δείγματος 

Επίδειξη πλήρους & όμοιου δείγματος με έξοδα του προμηθευτή. Οι διαγωνιζόμενοι θα 

πρέπει 3 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών στον διαγωνισμό, να καταθέσουν στην υπηρεσία και σε χώρο που θα 

υποδειχθεί, πλήρες δείγμα προτεινόμενου Υπόγειου Κάδου. Με την κατάθεση του 

δείγματος θα λαμβάνουν από την Υπηρεσία Βεβαίωση Κατάθεσης Δείγματος. Πληροφορίες 

θα δίδονται από τον υπάλληλο του Δήμου, Κοπατσάρη Δήμο τηλ: 24263 50105). 

3.2 Κατάλογο όμοιων κατασκευών: 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων ακριβώς όμοιων 

εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με αναφορά στον 

τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. Ως ελάχιστη απαίτηση 

θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει στην Ελλάδα τουλάχιστον μια ποσότητα 

διπλάσια της δημοπρατουμενης και να προσκομίσουν τουλάχιστον 2 βεβαιώσεις 

αντίστοιχων φορέων (ΝΠΔΔ/ΟΤΑ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών. 

 

3.3 Τεχνικές πληροφορίες για την "χοάνη" τροφοδοσίας: 

- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. 

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 

 

3. 4 Τεχνικές πληροφορίες για το προστατευτικό φρεάτιο: 
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- Υλικό κατασκευής : τύπος σκυροδέματος και οπλισμού 

- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

 

3. 5 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων: 

- Υλικό κατασκευής 

- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και βάρος του κάδου 

 

3.6 Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου αποθήκευσης: 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρμογής στον ανυψωτικό μηχανισμό του 

απορριμματοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό) 

- Τεκμηρίωση για την συμβατότητα λειτουργίας των προσφερομένων κάδων με τα 

υφιστάμενα απορριμματοφόρα του Δήμου εκ των οποίων ένα θα εφοδιαστεί με υδραυλικό 

γερανό (θα υποβληθούν στοιχεία βαρών, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες όμοιων 

εγκαταστάσεων) 

 

3.7 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου : 

- Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης 

- Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής 

- Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα 

- Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας 

- Περιγραφή του συστήματος ανοίγματος καθώς και περιγραφή του συστήματος 

κλειδώματος. 

 

3.8 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας : 

- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας. 

- Διάταξη λειτουργίας της πλατφόρμας (προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά 

προβλήματα, θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα). 

- Να αναφερθεί η μέγιστη φόρτιση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 kg που 

ασκούνται σε όλα τα σημεία της πλατφόρμας. 

 

3.9 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων: 

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης 

- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ. 

 

3.10 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης: 

Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας. 
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3.11 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας: 

Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος 

για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της 

παρεχόμενης εγγύησης. 

 

3.12 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος: 

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των 

ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. 

 

3.13 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού: 

Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον 

ορθό χειρισμό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης 

που απαιτούνται. 

 

3.14 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής: 

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο 

κατασκευής και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η 

ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα 

από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο. 

Ειδικότερα δε, θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-

13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές : 

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του 

ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του 

ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης (παρ. 6.3.3 του 

ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω 

προτύπου) 

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 

όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές : 

- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου) 

- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου) 
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- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω 

προτύπου) 

 

     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

  

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ        ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

            

4/. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων 

αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες Καθαριότητας του Δήμου. 

Συγκεκριμένα το σύστημα θα αποτελείται από 6 τεµ., προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων, ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που παρουσιάζουν 

χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική 

αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις 

διατάξεις: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147). 

2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος 

Α'). 

3. Τον Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (∆.Κ.Κ) (ΦΕΚ 

114/8.6.2006 τεύχος Α') όπως ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 209. 

4. Τον Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και  λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 

της παρ. 2, περί πρωτότυπων και επικυρωµένων αντι- γράφων. 

5. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο». 

6. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» . 

7. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ είναι κατώτερη 

ΑΔΑ: ΩΦΨΓΩΡΚ-17Ν



από το ποσό των 60.000 ευρώ και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016, επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισµού  

η  δηµοσίευση  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ απλοποιηµένης προκήρυξης. 

9. Την Εφαρµογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις 

διαδικασίες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, 

περί πρωτότυπων και επικυρωµένων αντιγράφων. 

10. Την 9/2017 απόφαση του ∆.Σ περί συγκρότησης επιτροπών και την αντίστοιχη 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

11. Το µε αρ. 14409/10.11.2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του ∆ήµου. 

12. Την Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

προµήθεια, το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, η δαπάνη ποσού 74.400,00€ και 

καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισµού. 

13. Η 183/2017 απόφαση της Ο.Ε. περί ψήφισης εγγεγραµµένων πιστώσεων έτους 

2017. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Συµβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

α) Το συμφωνητικό της προμήθειας. 

β) Η οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων 

ε) Η διακήρυξη 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - Αξία και τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με βάση τους όρους 

που καθορίζει η Ο.Ε. με κριτήριο κατακύρωσης την την συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €74.400,00 συμπ/νου του Φ.Π.Α., θα 

βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 30-7333.43 πίστωση του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου και 

την αντίστοιχη πίστωση του 2018. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του 

Δήμου .(Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους: 44613400-4 

συμπληρωματικός κωδικός: DA18-5). 

 

ΆΡΘΡΟ 5 - Σύµβαση 

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

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός προθεσμίας 20 ημερών 
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από της κοινοποίησης σε αυτόν του αποτελέσματος, προς υπογραφή της σύμβασης και να 

καταθέσει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 7- Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθοριστεί με την 

προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι 

μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 - Πληµµελής κατασκευή 

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η υπηρεσία 

το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 - Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις που υπολογίζονται στη συμβατική αξία 

της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α: 

- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55, Ν.2238/94) 

- Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. συνολικού ποσοστού 2% (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και 0,5% 

υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ). 

- Τέλη χαρτοσήμου υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. σε ποσοστό 0,04% 

- Τέλος Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου σε ποσοστό 0,008% 

- Παρακράτηση φόρου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε 

ποσοστό 0,06% (παρ. 3 άρθρο 4 του Ν.4013/2011). 

Η δαπάνη δημοσίευσης, αρχική ή και επαναληπτική, των περιλήψεων διακήρυξης σε 

εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις (%) στον οποίον υπάγονται τα ζητούμενα είδη, βαρύνει το Δήμο. 
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ΆΡΘΡΟ 11 - Εξοφλητικός λογαριασµός 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή του υπό προμήθεια είδους. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους θα γίνει το αργότερο εντός εξήντα (60) 

ημερών από την παραλαβή του. 

Ο τρόπος πληρωμής πρέπει να καθορίζεται και στις οικονομικές προσφορές των 

διαγωνιζομένων. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την 

διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - Παραλαβή 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. Δήμου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προµήθεια είδη θα εγκατασταθούν εντός χρονικού διαστήµατος εξηντα (60) 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 

  

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ        ΚΑΤΑΠΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 

Αρ.Τεύχους  

Τεχνικών Προδιαγραφών 14409/2017 

                                             

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  74.400,00 €, συµπεριλαβανοµένου ΦΠΑ24% 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

(Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

                                                                                     

Αρ.Τεύχους  

Τεχνικών Προδιαγραφών 14409/2017 

                                             

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  74.400,00 €, συµπεριλαβανοµένου ΦΠΑ24% 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του διαγωνιζοµένου………………………………....……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………........................................................... 

 µε έδρα …………….............................…………………. 

οδός…………….…………............……..αρ…………….. 

Τ.Κ………………..........................................................… 

Τηλ…………………………………………………………. 

fax………………………....……………………………….. 

email ………………………………………………………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 

 

Προς τον ∆ήµο Ζαγοράς Μουρεσίου 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

 

α/α Είδος 
Ποσότητα 

(τεµάχια) 

Προσφερόµενη 

Τιµή Μονάδας  

(€) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Προσφερόµενη 

Τιµή Μονάδας  

(€) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

∆ΑΠΑΝΗ 

 (€) 

1. 

Υπόγειοι καδοι αποθήκευσης απορριμμάτων χωρ.3m³ 

περίπου (προμήθεια & εγκατάσταση). 

Κωδ. CPV: 44613400-4, συμπληρωματικός κωδικός: DA18-

5 

6  

 

 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 Φ.Π.Α. 24%  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τόπος και ηµεροµηνία 

...................................... ,  ........ / ........ / 2018 

 

         Ο Προσφέρων Ο ∆ήµαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου 

 

(ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα)                     ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

  Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Α. Εγκρίνει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπ’ αριθµ. πρωτ. 16242/2017, όπως αυτή 

κατατέθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασης αυτής,  για την διενέργεια 

του συνοπτικού διαγωνισμού  προμήθειας υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, 

προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ,  εις βάρος του ΚΑ 30-7333.40 (πολυετής 

δαπάνης -2017 / 2018-)   

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές & τα τεύχη δημοπράτησης, καθορισμού των όρων 

διακήρυξης  

Γ.  Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού: 

1/.Τακτικά:  α) Κρινάκης Γεώργιος, β) Γιοβάνη Αικατερίνη, γ) Μούτος Κων/νος. 

2/. Αναπληρωματικά: α) Καραγιάννη Ιωάννα, β) Στεργίου Γεώργιος, γ) Ιατρού Σταματία. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 177/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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