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ΘΕΜΑ :  «Προµήθεια  γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων» 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. 
Υπ. Εσωτ. 11389/93). 

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 
Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010. 

4. Την υπ’ αριθµ. 3113/8.8.2013 απόφαση ένταξης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του «Πράσινου Ταµείου» 

5. Την υπ’ αριθµ. 180/2013 απόφαση  ∆.Σ. του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ σχετικά µε την 
έγκριση διενέργειας της εν λόγω προµήθειας.  

6. Την ……/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίσθηκε 
πίστωση 68.880,00  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% , σε βάρος του ΚΑ 
20.7132.0007, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, για την προµήθεια 
γερανών για υπόγειους κάδους απορριµµάτων, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης. 

7. Την 28/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκαν 
οι επιτροπές διαγωνισµού για το έτος 2013. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια των αγαθών που 
περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α Είδος 
Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή 
Μονάδας 

(€) 

∆απάνη 
(€) 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση επί 
απορριµατοφόρου αυτοκινήτου ενός 

µηχανισµού υδραυλικού γερανού 
ανύψωσης υπόγειων κάδων 

2 28.000,00 56.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 56.000,00 
Φ.Π.Α. 23% € 12.880,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 68.880,00 

ΙΙ. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την......../10/2013 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που 
βρίσκεται στη Λεωφ.  Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού:  9:30 πµ 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών:  9:00 πµ 
 

2). Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα 
Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 
 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προµηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
  Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
3.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
3.2.  Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης που θα 
έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
3.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι 
δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ. 

3.4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση.  
 
3.5.Επίσης, υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού, για την επιλογή των 
υποψήφιων αναδόχων, δήλωση του συµµετέχοντα ότι έλαβε γνώση των όρων 
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της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα 
οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν 
έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή 
τους, γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/99) την αποδεικτική ισχύ του πρωτότυπου. 
    
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από 
την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, 
εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει 
λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. 
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε 
την επίδειξη της ταυτότητάς των ή για τις ανώνυµες εταιρείες εξουσιοδοτηµένο 
άτοµο το οποίο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας βεβαιούµενου του γνησίου  της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο όπου 
θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται 
ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων 
αυτή. 
 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι 
προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.  

Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του  
διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική Γλώσσα. 
2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 
Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα 

 β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή 
 «∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 
 γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
 δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
 ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία 
και ειδικότερα, ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 
για την επιλογή των υποψηφίων αναδόχων, του άρθρου 2 της παρούσας 
διακήρυξης, καθώς και η εγγύηση συµµετοχής 
Τα τεχνικά στοιχεία καθώς και τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση των συµµετεχόντων τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ 
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  3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις 
 ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. 
Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν 
αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. 
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται 
από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο. 
4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην 
εξής διεύθυνση: 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 
Τ.Κ. 145 65-  ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την ............ 2013 ηµέρα ...........  και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου. 

2) Εγγυήσεις 
 

Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισµού της δαπάνης της προµήθειας και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον 
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι (150 ηµέρες). 
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% του συµβατικού ποσού, (δηλαδή του 
προσφερόµενου ποσού). 
 
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να 
παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 12 µηνών, το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία παράδοσης των 
υλικών. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει ύστερα 
από σχετική ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το 
εξάρτηµά του, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν οφείλεται σε κακή 
χρήση ή συντήρησή του. 
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Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο προµηθευτής 
υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση για ποσό ίσο µε το …..% της 
συµβατικής αξίας των υλικών. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρεις (3) µήνες 
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Παραλαβή προσφορών 
 

1.  Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής 
προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. 
2.  Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, 
ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν 
απόρριψή της, εάν δε συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας. 
 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη 
της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση 
του χρόνου αυτού,  µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη 
επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου 
που ορίζεται στη διακήρυξη. 

 
Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή 
κατατίθενται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, 
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ’ αυτούς που τις υπέβαλαν, ως 
εκπρόθεσµες. 

 
2) Έλεγχος δικαιολογητικών 

 
1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση 
και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα 
πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι 
µε τους όρους της διακήρυξης. 
 
2. Ο φάκελος που περιέχει την «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό 
φάκελο, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός 
µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο. 
 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι 
παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται 
µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 
διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της 
επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους 
λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους 
µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους. 
 

3) Αποσφράγιση των Προσφορών 
 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η 
αποσφράγιση θα γίνει µε την παρακάτω διαδικασία: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 
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Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την παραπάνω Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι 
να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών 
δικαιολογητικών στοιχείων που συνοδεύουν αυτή.   Οι παρευρισκόµενοι στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων 
στο διαγωνισµό. 
β) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, 
θα αποσφραγιστεί κατόπιν πρόσκλησης από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
Όσων συµµετεχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, αλλά 
επιστρέφεται σ΄ αυτούς. 

 
4).Αξιολόγηση Προσφορών 

 
 4.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Η τιµή 
2. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
3. Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
4. Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης 
5. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας  
6. Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους 

του προµηθευτή 
7.  Εργονοµία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας , αρτιότητα σχεδίων τοποθέτησης 
επί του απορριµµατοφόρου 
4.2 Η κατακύρωση θα γίνει στο συµµετέχοντα του οποίου η προσφορά κρίθηκε, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, ως η πλέον συµφέρουσα, ευρισκόµενη εντός 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. 
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές 
που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία:  
Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τιµή κατατάσσονται στις παρακάτω 
οµάδες: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
ΟΜΑ∆Α Α' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 
 
1. Στοιχεία γερανού (Ποιότητα κατασκευής, τεχνικές επιδόσεις,  
ακτίνα δράσης, ανυψωτική ικανότητα, κλπ.)  

25 

 
2. Εργονοµία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας, αρτιότητα σχεδίων  
τοποθέτησης επί του απορριµµατοφόρου. 

25 

  
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α'       50 
  
 
ΟΜΑ∆Α Β’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 
 
1 . Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εµπράγµατη) - Εκπαίδευση      20 
 
2. Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη µετά την 
πώληση (εκπαίδευση, τρόπος και τόπος αντιµετώπισης συντήρησης & 
επισκευών, κλπ.) 

     15 

 
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης      15 

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β'      50 
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Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 60 βαθµούς στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  
 
Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από την αύξηση όλων των επί 
µέρους στοιχείων της οµάδος. 
 
Η βαθµολογία µειώνεται µέχρι τους 40 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται µη ουσιώδη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.  
 
Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει αυτό την µείωση όλων των επί 
µέρους στοιχείων της οµάδος.  
 
Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της 
οµάδας.  
 
Η Τεχνική βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,70 x ΒΑ)+ (0,30 x ΒΒ), όπου ΒΑ 
και ΒΒ είναι οι βαθµολογίες των οµάδων Α και Β αντίστοιχα. 
 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 
αθροίσµατος σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή της προσφοράς. 
 

5) Ενστάσεις 
 

 
   1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από 
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική 
επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης 

 
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (µετάθεση της 
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού). 

 
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ΄ 
αυτόν 
Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
σε αυτόν υποβάλλεται µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα απ΄ 
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν 
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 
Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
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αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην 
οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής ελέγχονται για τη νοµιµότητά 
τους από το Γενικό Γραµµατέα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την περιέλευσή τους σ΄ αυτόν, ο οποίος εκδίδει και σχετική πράξη. Σε 
περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι αποφάσεις είναι παράνοµες τις ακυρώνει (άρθρο 
149 Ν. 3463/2006). 

 
Κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσφύγει στο Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆/κησης και να προσβάλλει τις παραπάνω 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών από την δηµοσίευση των αποφάσεων ή από την κοινοποίηση ή 
αφότου έλαβε γνώση αυτών (άρθρο 150 Ν. 3463/2006). 

 
Επίσης, κάθε ενιστάµενος, ως έχων έννοµο συµφέρον, µπορεί να προσβάλλει τις 
σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα (των άρθρων 146 και 150 του 
Ν.3463/2006), ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του παραπάνω 
νόµου, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή 
τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών. 
 
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η αρµόδια Επιτροπή. 
 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

1) Κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα 
ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική 
απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως 
εκτελεστή. 
 

2) Χρόνος παράδοσης 
 
Οι υπό προµήθεια µηχανισµοί υδραυλικού γερανού θα παραδοθούν τοποθετηµένοι 
επί των απορριµµατοφόρων που θα υποδειχθούν , έτοιµοι προς λειτουργία , εντός 
χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 
 

3) Κρατήσεις 

  Στη συµβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: 

α. Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ), 
ποσοστό 2%, επιµεριζόµενο σε ποσοστό 1,5% (2x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ 
και σε ποσοστό 0,5% (2 x 25% = 0,5%) στο ΤΠ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ. 

β. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. 

γ. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10% 
(άρθρο 4 παρ. 3 Ν 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του 
άρθρου 238 του Ν 4072/2012). 
Η κράτηση µε στοιχείο α΄ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ 
χαρτοσήµου 2,4%. 
 

4) Τρόπος Πληρωµής 
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 Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής 
που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 

5) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες τέσσερις (4) µήνες από 
την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

Ε) Λοιποί Όροι - Πληροφορίες 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να έχει τοποθετήσει, µε την παράδοση των προς προµήθεια 
ειδών, σε ευδιάκριτα σηµεία ενδείξεις, στις οποίες περιλαµβάνεται η ονοµασία και το 
λογότυπο του φορέα χρηµατοδότησης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), ο τίτλος της πράξης, ο 
τύπος του έργου, το ποσό χρηµατοδότησης και η διάρκεια υλοποίησης της πράξης.     
 
Επίσης, ο ανάδοχος , εφόσον απαιτηθεί από το από το φορέα χρηµατοδότησης,  θα 
πρέπει να τοποθετήσει σε σηµεία ευδιάκριτα και προσπελάσιµα στο ευρύ κοινό  (θα 
υποδειχθούν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου) ενηµερωτικές  / 
επεξηγηµατικές πινακίδες εύλογου µεγέθους, στις οποίες θα περιλαµβάνεται η 
ονοµασία και το λογότυπο του φορέα χρηµατοδότησης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), ο τίτλος 
της πράξης, ο τύπος του έργου, το ποσό χρηµατοδότησης και η διάρκεια υλοποίησης 
της πράξης.  
 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς τηλέφωνο 213-
2030623 και φαξ 2132030630. 
 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών που την 
συνοδεύουν χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα 
Προµηθειών ∆ήµου, στην οδό Λ. Μαραθώνος 29 και Αθ. ∆ιάκου στον Άγιο Στέφανο. 
 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού 
καταστήµατος. 
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

      Ο ∆ήµαρχος 
 
 
Ιωάννης Καλαφατέλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α΄ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ …11/ 2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑ∆ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια δύο (2) µηχανισµών υδραυλικού γερανού οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα ιδιοκτησίας του 
∆ήµου προκειµένου να χρησιµεύσουν στην αποκοµιδή συστήµατος υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων που ο ∆ήµος θα θέσει σε λειτουργία. 
 
Ο µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να 
τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάµαξας απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας, 
περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35 kNm τουλάχιστον.  
 
Ο γερανός θα λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να µπορεί να 
παραλάβει, µε εντολές µέσω κατάλληλου χειριστηρίου, έναν κάδο βυθισµένο στο 
έδαφος, να τον µετακινήσει προς τον ανυψωτικό µηχανισµό του απορριµµατοφόρου 
ώστε ο κάδος να µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για την εκκένωση των 
απορριµµάτων και στη συνέχεια να τον επανατοποθετήσει στην αρχική υπόγειά του 
θέση. 
 
Η τοποθέτηση του γερανού επί του απορριµµατοφόρου οχήµατος θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και κατά τέτοιο τρόπο 
έτσι ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο 
οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος.  
Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα στην καµπίνα του οδηγού 
και την υπερκατασκευή δεν είναι αποδεκτή. 
Η τοποθέτηση του γερανού θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του 
απορριµµατοφόρου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εγκατάσταση να είναι κατάλληλη για τη 
χρήση την οποία προορίζεται. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των €68.880,00 
συµπ/νου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει την υπό Κ.Α: 20.7132.0007 πίστωση του 
οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου.  
Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013  του Πράσινου Ταµείου, εγκριτική πράξη 
3118/8-8-2013. 
 
Επειδή η αξία της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 60.000,00 €, κατ’ εφαρµογή των Π1 3305/2010 & Π1 3306/2010 
αποφάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 
Β’1789) και της µε αρ. πρωτ. 21437/5.5.2013 εγκυκλίου ΥΠΕΣΑΗ∆ η ανάθεση της 
προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε την διεξαγωγή συνοπτικής διαδικασίας 
(πρόχειρου διαγωνισµού), µε τους όρους που θα καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη 
συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Ο Συντάξας     
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α Είδος 
Ποσότητ

α 
(τεµάχια) 

Τιµή 
Μονάδας (€) 

∆απάνη 
(€) 

1 

Προµήθεια και εγκατάσταση επί 
απορριµατοφόρου αυτοκινήτου ενός 
µηχανισµού υδραυλικού γερανού 
ανύψωσης υπόγειων κάδων 

2 28.000,00 56.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ € 56.000,00 
Φ.Π.Α. 23% € 12.880,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 68.880,00 

 
 
Σύνολο ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%: εξήντα οκτώ 
χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ. 
 
Ο Συντάξας     
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός  
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων 

 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείµενο της Προµήθειας - Γενικά Στοιχεία 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια δύο (2) µηχανισµών υδραυλικού 
γερανού οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου προκειµένου να χρησιµεύσουν στην αποκοµιδή συστήµατος 
υπόγειων κάδων απορριµµάτων που ο ∆ήµος θα θέσει σε εφαρµογή. 
 
Ο µηχανισµός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να 
τοποθετηθεί στην οροφή της κιβωτάµαξας ενός απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας, 
περιορισµένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας 35 kNm τουλάχιστον.  
 
Ο γερανός θα λειτουργεί µε σύστηµα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να 
παραλάβει, 
µε εντολές µέσω κατάλληλου χειριστηρίου, έναν κάδο βυθισµένο στο έδαφος, να τον 
µετακινήσει προς τον ανυψωτικό µηχανισµό του απορριµµατοφόρου ώστε ο κάδος να 
µπορεί να ανατραπεί µέσα στη χοάνη για την εκκένωση των απορριµµάτων και στη 
συνέχεια να τον επανατοποθετήσει στην αρχική υπόγειά του θέση. 
 
Η τοποθέτηση του γερανού επί του απορριµµατοφόρου οχήµατος θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, κατά τέτοιο τρόπο έτσι 
ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας όσο και ο οπίσθιος 
πρόβολος του οχήµατος.  
 
Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού ανάµεσα στην καµπίνα του οδηγού 
και την υπερκατασκευή δεν είναι αποδεκτή. 
 
Η τοποθέτηση του γερανού θα γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του απορριµµατοφόρου 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συναρµολόγηση αυτή να είναι κατάλληλη για τη χρήση την 
οποία προορίζεται. 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη να τροποποιήσει την 
άδεια κυκλοφορίας των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων του δήµου στα οποία θα 
εγκατασταθεί ο υδραυλικός γερανός προκειµένου η κυκλοφορία τους θα είναι νόµιµη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2°: Ειδικά Στοιχεία - Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου ώστε να 
λάβουν πλήρη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων που θα τους υποδειχθούν προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά 
τους. 
 
 
2.1 Χαρακτηριστικά υπόγειων κάδων 
 
Το σύστηµα υπόγειων κάδων απορριµµάτων που θα τεθεί σε εφαρµογή θα έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 
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Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε συµβατικού τύπου απορριµµατοφόρα 
οπίσθιας φόρτωσης µε µηχανισµό τύπου πρέσας εφοδιασµένα µε υδραυλικό 
µηχανισµό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι).  
Η εκκένωσή τους θα επιτυγχάνεται µε προσαρµογή τους στους πλευρικούς βραχίονες 
(κατά DIN) ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος 
µε τον οποίο ανατρέπονται οι συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων. 
Οι κάδοι θα είναι χωρητικότητας 3m³ περίπου κατασκευασµένοι από πλαστικό υλικό.  
Θα φέρουν µεταλλική διάταξη στην οποία θα προσαρµόζεται ο γερανός µέσω απλού 
γάντζου και δύο µεταλλικούς πλευρικούς πείρους οι οποίοι θα εφάπτονται στους 
πλευρικούς βραχίονες (κατά DIN) του ανυψωτικού µηχανισµού για την εξασφάλιση της 
ανατροπής µέσα στην χοάνη του απορριµµατοφόρου.  
Το καθαρό απόβαρο των κάδων δεν υπερβαίνει τα 150 kg.  
Γίνεται παραδοχή ότι το µέγιστο βάρος που θα χειρίζονται οι υπό προµήθεια 
µηχανισµοί υδραυλικού γερανού δεν θα υπερβαίνει τα 800 kg. 
Οι κάδοι θα είναι χωροθετηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε η µέγιστη απόσταση από το 
σηµείο έδρασης του γερανού στο απορριµµατοφόρο δεν θα υπερβαίνει τα 5m.  
 
 
2.2 Τεχνικές Απαιτήσεις Γερανού 
 
Για το χειρισµό των υπόγειων κάδων απορριµµάτων, απαιτείται να εγκατασταθεί στην 
οροφή της κιβωτάµαξας δύο απορριµµατοφόρων οχηµάτων τύπου πρέσας ένας 
υδραυλικός γερανός σχετικά συµπαγών διαστάσεων ανυψωτικής ικανότητας που 
κυµαίνεται από 35 έως 50 kNm περίπου (επιτρέποντας σε µια απόσταση 4,5 m να 
ανυψώνει φορτία 700 kg τουλάχιστον). 
 
Η δε τοποθέτηση του γερανού επί του απορριµµατοφόρου οχήµατος θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και 
κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να µην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας 
όσο και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήµατος.  
Η τοποθέτηση του γερανού θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην οροφή του 
απορριµµατοφόρου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η εγκατάσταση να είναι κατάλληλη για τη 
χρήση την οποία προορίζεται. 
 
Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου.  
Η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού θα πρέπει να εδράζει µε πλήρη 
ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του απορριµµατοφόρου.  
Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα παρελκόµενα 
λειτουργικά του όργανα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1000 kg ώστε να µην 
επηρεάζεται σηµαντικά το εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο του απορριµµατοφόρου σε 
απορρίµµατα.   
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του οχήµατος και 
δεν θα πρέπει να χρειάζεται το απορριµµατοφόρο να εφοδιάζεται µε σύστηµα 
ποδαρικών σταθεροποίησης.  
Η περιστρεφόµενη βάση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα περιστροφής 360º. 
Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό µήκος οριζοντίου αναπτύγµατος) θα πρέπει να 
είναι έως 6,5m τουλάχιστον.  
Στην άκρη του τελευταίου τηλεσκοπικού βελονιού θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για 
την ανάρτηση των υπόγειων κάδων. 
Η λειτουργία του γερανού θα γίνεται υδραυλικά µε σύστηµα εµπλοκής - απεµπλοκής 
από το κινητήριο σύστηµα του οχήµατος.  
Η παροχή της υδραυλικής ενέργειας θα δίνεται στο γερανό από την υδραυλική αντλία 
του οχήµατος µέσω κατάλληλου τριοδικού διακόπτη ροής. 
Θα πρέπει στο σχεδιασµό του υδραυλικού κυκλώµατος να προβλεφθεί η αποτροπή 
της κίνησης του ανυψωτικού µηχανισµού του οχήµατος κατά την διάρκεια των 
χειρισµών του γερανού για την αποφυγή βλαβών και καταστροφών αυτού. 
Όλες οι κινήσεις του γερανού θα είναι κατάλληλα προστατευµένες µέσω ειδικών 
βαλβίδων που θα αποτρέπουν την αλόγιστη φόρτωση του γερανού. 
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Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται από ασύρµατο χειριστήριο που θα επιτρέπει 
τον ασφαλή χειρισµό όλων των κινήσεων του.  
Επίσης θα πρέπει όλες οι κινήσεις του γερανού να ελέγχονται από χειριστήριο 
αναλογικού τύπου. 
Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται µέσω ασυρµάτου 
χειριστηρίου του οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετηµένος σε σηµείο τέτοιο έτσι 
ώστε να µην επηρεάζει τη λειτουργία του οχήµατος και να είναι προστατευµένος. 
Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρµάτου χειριστηρίου για 
την µεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει το χειριστήριο του 
γερανού να έχει κατάλληλη διάταξη µε την οποία οι κινήσεις θα γίνονται χειροκίνητα.  
Οι κινήσεις αυτές δεν θα επεµβαίνουν σε θέµατα ασφαλείας της λειτουργίας του 
γερανού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3°: Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά φυλλάδια 
και ότι είναι απαραίτητο για να αξιολογηθεί η αποδοχή / συµµόρφωση της προσφοράς 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Τα προσφερόµενα 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. 
 
Στην τεχνική προσφορά τους, οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να αναφέρουν τον χρόνο 
παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των σαράντα πέντε (45) ηµερών 
από την υπογραφή σχετικής σύµβασης. 
Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών από την παραλαβή του γερανού σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας. 
Ο ανάδοχος δεσµεύεται για προµήθεια ανταλλακτικών στο ∆ήµο και την αντιµετώπιση 
των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη.  
Θα πρέπει να δοθεί σχεδιάγραµµα µε την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση µε την 
απόσταση από την κεντρική κολώνα του γερανού. 
Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για 
τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό.  
Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτα. 
Θα πρέπει επίσης να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κατασκευής ή 
µετατροπής αµαξωµάτων στο όνοµα του διαγωνιζοµένου ή στο όνοµα του δηλούµενου 
εργοστασίου στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης των γερανών 
επί των απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 
Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση οµοίων προµηθειών σε φορείς του 
∆ηµοσίου, για την τελευταία τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες 
παράδοσης, ο φορέας, συνοδευόµενη από βεβαιώσεις 3 αντίστοιχων φορέων για καλή 
διαγωγή των προσφεροµένων ειδών. 
 
Ο Συντάξας     
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός  
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Προµήθειας 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια δύο (2) µηχανισµών υδραυλικού γερανού 
οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε δύο από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα ιδιοκτησίας του 
∆ήµου προκειµένου να χρησιµεύσουν στην αποκοµιδή συστήµατος υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων που ο ∆ήµος θα θέεει σε εφαρµογή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
Η διενέργεια της συνοπτικής διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισµού και η εκτέλεση της 
προµήθειας υπάγονται στις διατάξεις των: 
1. Ν. 2286/95 (άρθρο 2 παρ. 12 εδάφ. γ), περί «Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
Ρυθµίσεων Συναφών Θεµάτων» (ΦΕΚ Α’19) 
2. Ν.3463/06, «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ ΦΕΚ Α’114) 
3. Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) 
4. Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και Άλλες ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68) 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Συµβατικά Στοιχεία 
 
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη της δηµοπρασίας 
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές 
γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων  
δ) Η οικονοµική και τεχνική προσφορά του αναδόχου 
ε) Το συµφωνητικό της προµήθειας 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και Τρόπος Εκτέλεσης της Προµήθειας 
 
Η προµήθεια (αφού ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της χωρίς το ΦΠΑ δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 60.000,00 €) θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνοπτική διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού και µε όρους που θα καθοριστούν µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου (κατά τα οριζόµενα του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ και 
του Ν.3852/2010). 
 
Η τελική επιλογή θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, αφού προηγηθεί δηµοσίευση της 
περίληψης της διακήρυξης όπως αυτή προβλέπεται.  
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 68.880,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει την υπό Κ.Α 20..7132.0007 πίστωση 
του οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου.  
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Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013  του Πράσινου Ταµείου, εγκριτική πράξη 
3113/8-8-2013. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. Σύµβαση 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, 
είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των 
πέντε ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα ηµερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του 
αποτελέσµατος, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 
της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας 
της σύµβασης µη συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 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 από το 
∆ήµο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 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 όνοµά 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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός Λογαριασµός 
 
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την παραλαβή του υπό προµήθεια είδους. 
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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 ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.  
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 28, 29 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
Άρθρο 13 Χρόνος Παράδοσης 
 
Οι υπό προµήθεια µηχανισµοί υδραυλικού γερανού θα παραδοθούν τοποθετηµένοι επί 
των απορριµµατοφόρων οχηµάτων που θα υποδειχθούν, έτοιµοι προς λειτουργία, 
εντός χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε (45) ηµερών από την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης. 
Τα έξοδα µεταφοράς των ανωτέρω απορριµµατοφόρων οχηµάτων προς τις 
εγκαταστάσεις όπου θα πραγµατοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης των µηχανισµών 
και επιστροφής τους, βαρύνουν τον ∆ήµο. 
 
 
Ο Συντάξας     
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός  
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 
ΟΜΑ∆Α Α' ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 
 
1. Στοιχεία γερανού (Ποιότητα κατασκευής, τεχνικές επιδόσεις,  
ακτίνα δράσης, ανυψωτική ικανότητα, κλπ.)  

25 

 
2. Εργονοµία λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας, αρτιότητα σχεδίων  
τοποθέτησης επί του απορριµµατοφόρου. 

25 

  
Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Α'       50 
  
 
ΟΜΑ∆Α Β’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 
 
1 . Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εµπράγµατη) - Εκπαίδευση      20 
 
2. Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη µετά την 
πώληση (εκπαίδευση, τρόπος και τόπος αντιµετώπισης συντήρησης & 
επισκευών, κλπ.) 

     15 

 
3. Χρόνος και τόπος παράδοσης      15 

Σύνολο βασικής βαθµολογίας οµάδας Β'      50 
 
 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. 
 
Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι τους 60 βαθµούς στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  
 
Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από την αύξηση όλων των επί 
µέρους στοιχείων της οµάδος. 
 
Η βαθµολογία µειώνεται µέχρι τους 40 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται µη ουσιώδη, υπό την 
προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.  
 
Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να προκύπτει αυτό την µείωση όλων των επί 
µέρους στοιχείων της οµάδος.  
 
Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της 
οµάδας.  
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Η Τεχνική βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,70 x ΒΑ)+ (0,30 x ΒΒ), όπου ΒΑ 
και ΒΒ είναι οι βαθµολογίες των οµάδων Α και Β αντίστοιχα. 
 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 
αθροίσµατος σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή της προσφοράς. 
 
 
Ο Συντάξας     
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός  
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών                                                 


