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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

                                                                                               Αριδαία,     10 / 10 /  2016  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  26776 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια «κάδων απορριμμάτων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών  

του Δήμου Αλμωπίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τεμάχειο, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 

- Την Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Ε.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

- Τον προϋπολογισμό εξόδων 2016 του Δήμου, σε κωδικούς του οποίου 

προβλέπεται πίστωση 20.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων. 

- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

- Την με αριθμ. 19/2016 μελέτη-ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας.  

- Την 188/2016 ΑΔΑ: ΩΙΝΓΩΨΩ-Π08 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 19.954,08 € σε βάρος του 20.7135.1001 
κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2016.  

- Την 203/2016 ΑΔΑ: ΩΞ2ΝΩΨΩ-ΝΣ2 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.  

- Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

- Το Ν.4250/2014 (Α/74/2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 παρ.2 . 

- Το νόμο 4281/2014. 

- Την αριθμ. 2047/2016 ΑΔΑ: 6ΣΣ6ΩΨΩ-124  Απόφαση Δημάρχου για την 
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έγκριση της διενέργειας της προμήθειας 

          

 

 

 

                                  Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19/10/2016 ημέρα Τετάρτη  και από ώρα 10:00 

έως 10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία 

συγκροτήθηκε με τις με αριθμό 11/2016 ΑΔΑ: ΩΩ29ΩΨΩ-Λ0Α  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας,  στην αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου στο Δημαρχείο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  

στον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 19/10/2016 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30. 

      Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας      

προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, του ενδεικτικού        

προϋπολογισμού. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, 

σε σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.    Οι προσφορές μπορεί και 

να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλο τρόπο στην Δ.νση     Πλατεία Αγγελή 

Γάτσου 1 Τ.Κ. 58400 Αριδαία) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και 

την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

     Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα   

δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το 

νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό  
διάστημα   τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του 

στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, 

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 
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αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 

τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 

Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

 
             Με ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και 

υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο (2) αντίτυπα , πρωτότυπα 

η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, πάνω 

στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η Φράση  << ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)>> με κεφαλαία γράμματα. 

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

<<ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ   
ΕΚΠ-ΟΤΑ>>.  

γ.    Ο αριθμός της διακήρυξης << 26776 >>. 

δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού <<19-10-2016>>.  

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον 

φάκελο   της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και  ειδικότερα ως εξής: 

1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
(δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) σε δύο αντίτυπα. Εντός του 
κυρίως φακέλου  τοποθετούνται και τα  τεχνικά  στοιχεία της προσφοράς (φύλο 
συμμόρφωσης, prospectus κλπ) σε δύο αντίτυπα. Η οικονομική  προσφορά 
τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίου φακέλου, με την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε 
δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) στην οποία θα αναγράφεται 
αριθμητικός και ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης.   
 

2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

    

             

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού τους (στην 

περίπτωση που δεν υποβληθούν), μαζί με τη προσφορά τους τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.) 

πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών 
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αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, ως 

εξής:  

 

  
  
 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 

 
α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, 

ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές,  από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   
 
        γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και 

των τεχνικών προδιαγραφών που αναγράφονται στην 19/2016 μελέτη-

ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 

και Πολεοδομίας Δήμου Αλμωπίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
II. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της προμήθειας, παράρτημα Α . 

III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 

δ)  Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 

ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον 

του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

 Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης . Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 
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σε αναγκαστική διαχείριση. 

 

Για τα νομικά  πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του  

 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος 

των προς προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το 

πιστοποιητικό αυτό  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

ζ)   Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους 

τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

          
   
   η) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται 

από το Ταμείο του Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες 

Αλμωπίας, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.2    Οι αλλοδαποί:  
 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

2.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ) & (ζ) του 3.1.  

 

3.   Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους.  
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Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω 
Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 
του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 
Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, οι οποίες και θα 
υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών». 
   
 
3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο.  

  Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 
πρόσωπα που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. 

    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και 

ΕΕ).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. 

και τα έγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου.  

3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (ε) του 3.1 καθώς και τα 

δικαιολογητικά (γ) , (ζ) & (η) του 3.1.  
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 

   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  

 
4. Εκτός των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή 
αποκλεισμού τους από τον  διαγωνισμό τα ακόλουθα:   
1. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε 
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διαγωνισμούς δημοσίου ή κα από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγρ. 1β, του 

άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Τ.Α.) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα, 

καινούργια και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με την μελέτη 

και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

3. Φύλο συμμόρφωσης ειδών για όλα τα είδη, της μελέτης, σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της διακήρυξης.   

      Διευκρίνιση: Τα τεχνικά φυλλάδια (prospect) ει δυνατόν στην Ελληνική γλώσσα, σε 

διαφορετική περίπτωση στην αγγλική. 

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, 
πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται από το ίδιο το 
φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

 
 5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 
τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

 
6.   Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά 

την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης που 

θα υπογραφθεί . Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 

προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή, για όσο θα είναι σε ισχύ 

η σύμβαση, δηλαδή  μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια 

ειδών . 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

Σημειώνεται εδώ, ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο οικονομικής 

προσφοράς, η οποία θα  είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης. 

  

7.  Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που  περιγράφονται 

στην σχετική  μελέτη, παράρτημα Α . 

8. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή επί του προϋπολογισμού της (χαμηλότερη τιμή ανά κάδο) , εφόσον 
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κριθεί ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την  τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό 

προϋπολογισμό  της προμήθειας. 

  

  Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη προμηθευτή ή διακοπής της 

σύμβασης του για οποιοδήποτε λόγω , η προμήθεια (για το σύνολο η υπόλοιπό της) 

δύναται  θα ανατεθεί στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 

9.  Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τη διακήρυξη (αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής προσφορών). 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης θεωρούνται  εκπρόθεσμες και δεν αποσφραγίζονται. 

 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

.    1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα 

έγραφα και  δικαιολογητικά.   Ο φάκελος της  οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και παραμένει στην Επιτροπή. 

      2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην    

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 

δικαιολογητικών   που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει. 

     Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

3.   Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  και τεχνικών  στοιχείων – αποδεκτές, θα 

αποσφραγιστούν από την επιτροπή σε ημέρα και ώρα που θα αποφασίσει η ίδια και 

θα κοινοποιηθεί στους προμηθευτές. 

10. Ο προμηθευτής που θα προκύψει μετά την κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να 

καλύπτει το  χρόνο ισχύος της σύμβασης  και να  είναι σύμφωνη,  με το άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει έως σήμερα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης στον Δήμο. 

 
11. Η παράδοση των «κάδων απορριμμάτων» θα γίνει με ευθύνη & έξοδα του 

προμηθευτή ,  εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  από την 

υπογραφή της σύμβασης.   

12. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Τ.Α . 

  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης, το οποίο 

εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, υπέρ του Δήμου Αλμωπίας ποσού ίσου με χίλια 

(1.000,00) € , το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου.   

13. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (κράτηση 0,10% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

16PROC005212410 2016-10-10



Συμβάσεων, τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού στην 

κράτηση του 0,10%),   κράτηση για φόρο εισοδήματος όπου προβλέπεται εκ του νόμου 

καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 

πλην του Φ.Π.Α , που βαρύνει τον Δήμο.  

14.Όταν στην διακήρυξη υπάρχει  ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. 

Ο. Τ. Α.).  Για ότι  δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της διακήρυξης ισχύει ο 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις  Διατάξεις των 

Ν. 2286/1995 και  Ν.3463/2006. 

15.Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την 

παράδοση των ειδών, μετά την οριστική τους παραλαβή και μετά  την έκδοση 

αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 

16. Πληροφορίες στα τηλ. 23843 50291-273 φαξ: 23840 21226 (σχετικά με την 

διαδικασία του διαγωνισμού) & Τηλ.: 23843 50214-225 φαξ: 23840 21226 (σχετικά με την 

μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών). Περίληψη της 

διακήρυξης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο πρόγραφα 

«Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλμωπίας και να δημοσιευθεί σε μια 

εβδομαδιαία Νομαρχιακή εφημερίδα του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

διενέργειά του. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και 

τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  της  προμήθειας και 

εισπράττονται πριν ή με την πρώτη πληρωμή της προμήθειας.  

17. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 203/2016 ΑΔΑ: ΩΞ2ΝΩΨΩ-ΝΣ2 

απόφαση της Οικονομικής    Επιτροπής. 

 
               

                                                                        Ο Δήμαρχος 
                                                                               α.α. 
 
 
                                                                   Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 
                                                                                  Αντιδήμαρχος 
                                                                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC005212410 2016-10-10



                                                                                    ΑΔΑ: 79Λ9ΩΨΩ-43Ξ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ               ΑΡΙΔΑΙΑ:          10-10-2016 
                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡ.:           26776        

      
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
‘ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ’ 

 

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων, προϋπολογισμού 19.954,08 ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.).  

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 

κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, που βρίσκεται στην Αριδαία στην οδό 

Πλατεία Αγγελή Γάτσου με αριθμό 1 και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού την Τετάρτη 19-10-2016 και ώρα 10:00 μέχρι 10:30. Οι προσφορές μπορεί 

να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

περιέχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. 

Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ( 

χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο 

των προς προμήθεια ειδών.   

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση κάδων απορριμμάτων. 
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, η προσφορά του οποίου κριθεί 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και προσφέρει  τη χαμηλότερη τιμή 

ανά τεμάχιο. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

τηλ.23843 50291 & 50254. 

 

 

                               Ο Δήμαρχος 
                                                                               α.α. 
 

                                                                   Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 
                                                                              Αντιδήμαρχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΔΙΚΗΡΥΞΗΣ  
 

  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

        
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:19/2016 

 

                                   
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
 

Κ Α Δ Ω Ν  Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

        
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:19/2016 

 

                                   
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
       
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ 

 
Ο Δήμος Αλμωπίας για την αποκομιδή των απορριμμάτων χρησιμοποιεί πάνω από 2000 κάδους 

χωρητικότητας 1100 lt τοποθετημένους σε όλες τις τοπικές κοινότητες οι οποίοι έχουν προμηθευτεί 
σταδιακά εδώ και 20 χρόνια. 
 Λόγω της μεγάλης ηλικίας των κάδων και της καθημερινής χρήσης τους οι κάδοι αυτοί 
καταστρέφονται και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης για να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα η υπηρεσία 
καθαριότητας. 
 Έτσι κάθε χρόνο ο Δήμος μας προσπαθεί να προμηθεύεται μέσα από τις ανταποδοτικές του 
υπηρεσίες κάδους απορριμμάτων. 
 Οι κάδοι που προμηθεύτηκαν το έτος 2015 αντικατέστησαν κατεστραμμένους κάδους σε όλες τις 
τοπικές κοινότητες και δεν υπάρχει κανένας στο εργοτάξιο του Δήμου.   
Με βάση τα παραπάνω η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την προμήθεια  πενήντα τεσσάρων (54) τεμαχίων 
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, με τη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 19.954,08 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%. Θα καλυφθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 02.20.7135.1001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας για το Οικονομικό Έτος 2016 .  

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.), του Ν.2286/95 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» του Ν.3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπόν ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 
 
 
 

Αριδαία, 27/07/2016 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Αριδαία, 27/07/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 
 

 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

        
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:19/2016 

 

                                   
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
       
 

 
                              
                                    

                                               
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α Είδος  
      Προμήθειας 

Μονάδα  
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά  
Μονάδα 

Δαπάνη 

1. Μεταλλικοί  
    κάδοι 1100λ. 

 
  Τεμάχια 

 
     54 

 
      298,00 € 

 
   16.092,00 € 

                                                                                               
ΣΥΝΟΛΟ    16.092,00 €     
Φ.Π.Α 24%      3.862,08 € 
ΣΥΝΟΛΟ    19.954,08 € 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου 

σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση, των υπό 

προμήθεια υλικών. 

Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Αλμωπίας (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) έτους 2016 στον Κ.Α. 

02.20.7135.1001. 

 

 

 

Αριδαία, 27/07/2016 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Αριδαία, 27/07/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
 

 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 

        
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:19/2016 

 

                                   
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
       
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1,5 χιλιοστών 

με πρόσθετη θέρμη επιψευδαργύρωση κατά DIN 50976, μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση 

όλων των μεταλλικών μερών σε πλήρες μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας τουλάχιστον 98% σε 

ακατέργαστο ψευδάργυρο. 

 

Το πάχος γαλβανίσματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 70 μικρών σε οποιοδήποτε σημείο του κάδου. 

Ευνοϊκά θα ληφθούν υπόψη μεγαλύτερα πάχη γαλβανίσματος, τα οποία θα ελεγχθούν κατά την παραλαβή. 

 

α. Το κυρίως σώμα (κορμός) 
 
- Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 

διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητα του έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς 

και η με ολίσθηση πλήρη εκκένωση του από τα απορρίμματα, κατά την ανατροπή του από τον μηχανισμό 

ανύψωσης. 

 

- Οι συγκολλήσεις στα επιμέρους μεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώματος των κάδων θα πρέπει να είναι 

συνεχούς τόξου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα του. 

 

- Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα τερματίζει σε κατάλληλα δια-μορφωμένο 

περιφερειακά πλαίσιο ορθογωνίου σχήματος με στρογγυλεμένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού 

υπερυψωμένου χείλους για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου και την διαφυγή 

δυσάρεστων οσμών. 

 

- Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από υπερφόρτωση, 

κακή χρήση και κατά την εκκένωσή τους ο κυρίως κορμός των κάδων καθώς και ο πρεσσαριστός πυθμένας 

του θα φέρει κατάλληλες βαθιές ενισχυτικές πρεσσαριστές νευρώσεις για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 

προς αποφυγή παραμορφώσεων του κατά την χρήση. 

 

- Τα πλευρικά τοιχώματα των κάδων θα φέρουν εξωτερικά πρόσθετες μεταλλικές ενισχύσεις ειδικότερα στα 

σημεία ανάρτησης. 
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- Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα του ισχυρούς 

μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου Φ40 ± 2 χιλιοστών, πάχους 4 

χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών. Εναλλακτικά δύναται να φέρουν ειδική μπάρα ανάρτησης τύπου 

"κτένας" κατά μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου σύμφωνα με τα κατά DIN 30700 οριζόμενα. 

 

-Στην μια πλευρά του πυθμένα των κάδων θα προβλέπεται οπή αποχέτευσης με σωλήνα διαμέτρου Φ 60 

χιλιοστών που θα κλείνει στεγανά με πώμα. 

 

-Θα πρέπει επίσης για την εύκολη μετακίνησή τους, στο κυρίως σώμα των κάδων να υπάρχουν εργονομικά 

κατανεμημένες (6) έξι χαλύβδινες στιβαρής κατασκευής εύχρηστες χειρολαβές. 

 
 
β. Το καπάκι (σκέπαστρο) 
 
Το καπάκι θα είναι πλαστικό επίπεδο ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβών καθώς και με τον ποδομοχλό ανοίγματος καπακιού. 

 

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές (Ρ.Ε.) πολυαιθυλένιο  διπλού τοιχώματος. 

 

Ο τρόπος κατασκευής του θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική παραμόρφωση, να 

αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Θα συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλα διαμορφωμένους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες που 

εδράζονται στο επάνω μέρος της πίσω πλευράς του κάδου. 

 

Η σύνδεση (ενσωμάτωση) του με τον κορμό του κάδου θα επιτευχθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις. 

 

Το χρώμα του καπακιού θα είναι σε απόχρωση RAL κατόπιν επιλογής του Φορέα. Για ομοιογένεια και 

ανθεκτικότητα ο χρωματισμός θα έχει επιτευχθεί στην Α ύλη, πρωτού αυτή επεξεργαστεί. 

 
γ. Τροχοί - Ανάρτηση 
 
Οι τροχοί του κάδου θα είναι: 

-Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιουχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ελαστικό 

περίβλημα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, και αντοχής φορτίου ο καθένας 

τουλάχιστον 200 kg. 

-Κάθε τροχός θα έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή του να περιστρέφεται 

και στον κάθετο άξονα του κατά 360˚, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος και εύκολα να μετατοπίζεται. 

 

-Οι τροχοί θα εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η 

προσαρμογή τους θα επιτυγχάνεται με τέσσερα (4) μπουλόνια και αντίστοιχα παξιμάδια ασφάλειας. 

 

-Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατάλληλα νευρωμένες από χαλυβδοέλασμα 

πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή σε τυχόν υπέρβαρα φορτία και μηχανικές 
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καταπονήσεις. 

 

-Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα  στους δύο τροχούς 

που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. 

 

δ. Διαστάσεις - Χωρητικότητα - Βάρη 
 

Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 

standards. 

 

Το βάρος κενού κάδου θα είναι περίπου 130 kg. 

 

To ωφέλιμο φορτίο των 1100 λίτρων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 550 kg. 

 

ε. Άλλα στοιχεία 
 
1. Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον  Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι 

ορατοί και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

2. Οι κάδοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία EN 840,  να διαθέτουν 

πιστοποιητικά διασφάλισης  ποιότητας και ελέγχου της διεθνούς σειράς ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και 

ελέγχου του ΕΛΟΤ ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης καθώς και σήμανσης ασφαλείας 

CE από αναγνωρισμένες υπηρεσίες του δημοσίου. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα πιστοποιήσεις υψηλής 

ποιότητας της διεθνούς νόρμας EN 840 και DIN 30700. 

3. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία. 

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας «ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2016 ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ 
ΚΑΘΑΡΟ» 

- Έτος κατασκευής  

- Αριθμός σειράς παραγωγής 

- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος 

- Ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg. 

4. Οι κάδοι θα φέρουν ποδομοχλό  ώστε να αποφεύγεται η χρήση των χεριών για το άνοιγμα του καπακιού. 

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο κάδο θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και 

με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής 

Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητας σύμφωνα με Ευρωπαϊκά 

standard εκφρασμένα κατά DIN & EN. 

 
 

Αριδαία, 27/07/2016 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Αριδαία, 27/07/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ , 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
 

 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΤΙΤΛΟΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
       
 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 
 

   Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια πενήντα τεσσάρων (54) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 
χωρητικότητας 1100 λίτρων που θα τοποθετηθούν στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αλμωπίας για 
την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων. 
 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 
    Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(υπουργικές αποφάσεις 11389/93), και του εν ισχύει Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 
άρθρο 209 περί προμηθειών , του Ν.2286/95 , ΠΔ 60/2007, Ν 2198/94 , του Ν.2362/85  του Ν. 4281/14 
καθώς και του Π1/7446/147-01-02 
 

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 

   Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική 
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι σχετικές πιστώσεις θα αφορούν στον 
προϋπολογισμό του Δήμου  Αλμωπίας έτους 2016 και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε  19.954,08 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 4ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος 

 
   Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να 
προσέλθει στο Δήμο εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών και όχι πέρα των δέκα πέντε (15) από την 
παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος , για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
  
  

Άρθρο 5ο : Σύμβαση 
 

   Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η  διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάσημα εξήντα ημερών από την υπογραφή της .  
 

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

   Εγγύηση καλής εκτελέσεως ( άρθρο 157 του Ν.4281/2014) 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
Φ.Π.Α. 
Η εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που  περιβάλλονται  πρέπει να 
αναφέρουν  και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική  
παραλαβή των κάδων απορριμμάτων  από την αρμόδια επιτροπή και την ολοκλήρωση της σύμβασης . 
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Άρθρο 7ο : Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

 
     Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27,33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
  

Άρθρο 8ο : Πλημμελής ποιότητα υλικών 
 
   Εάν κατά την παραλαβή και την χρησιμοποίηση των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή 
εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Αλμωπίας ενώ  τα 
έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. 
 

 
Άρθρο 10ο : Τόπος-Τρόπος Παράδοσης-Παραλαβή Ειδών-Πληρωμή 

 
   Η  παράδοση των πενήντα τεσσάρων (54) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων  θα γίνει   με έξοδα και 
ευθύνη του προμηθευτή  εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και ύστερα  από  εντολή  
του Δήμου. 
Η παράδοση θα γίνει  στο χώρο του εργοταξίου  του Δήμου εντός εξήντα ημερών   (60) από την υπογραφή 
της σύμβασης. 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια κάδων απορριμμάτων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 , 29 του ΕΚΠΟΤΑ . Η πληρωμή της αξίας 
των κάδων απορριμμάτων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ , μετά την παραλαβή 
τους.  
Ο Δήμος Αλμωπίας δεν  υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο 
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28 ,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
  Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή 
των ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα ή 
τη λειτουργία τους. 
  Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας. 
  

 
Άρθρο 11ο : Στοιχεία προσφορών 

 
   Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται 
από πλήρη τεχνική περιγραφή , προσπέκτους  και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των 
προσφορών. Τα προαναφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτονται . Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 
 

Άρθρο 12ο :Δικαιώματα Δήμου 
 

   Ο Δήμος Αλμωπίας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα : 
α) να αποφασίζει ελεύθερα για την ματαίωση , την επανάληψη του διαγωνισμού με ή χωρίς τροποποίηση 
των όρων , ή τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης οι 
συμμετέχοντες σ' αυτό καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των προσφυγών 
που μπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 
β) Επίσης, μπορεί να αποφασίσει για σύναψη δημόσιας σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
γ) Η προσφερόμενη τιμή που προσφέρει ο μειοδότης , ισχύει και δεσμεύει τούτον για όλη την διάρκεια της 
σύμβασης ( και σε ενδεχόμενη παράταση αυτής). 
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Αριδαία, 27/07/2016 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 
 

ΤΖΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Αριδαία, 27/07/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

 

 

                        ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                      ΘΕΜΑ: «προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
Της επιχείρησης ……………………………………..…, έδρα ………………., οδός  
 
…………..…………, αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 

 

 
 
 

    

α/α Είδος Προμήθειας Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή ανά 

Μονάδα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 

1 Μεταλλικοί κάδοι  1.100 
λίτρων   Τεμάχιο 54 298,00  16.092,00 

 
 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΕΙΟ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
 

 
     

      
      
 

                Αριδαία                 /             / 2016 
    

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

 

 

 

 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕ ΤΑ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
(ΝΑΙ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Μεταλλικοί κάδοι 1.100 
λίτρων   

Τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην 19/2016 μελέτη 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου  

  

 

 

 

 

Αριδαία        /      /2016 

       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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