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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, …./12/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μόιρα 
ΤΗΛ : 213 2030613.- Fax : 2132030630 
e-mail:moira@dionysos.gr  
                                                              
  

 
ΘΕΜΑ :  ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων 
κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων. 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισµός για ανάδειξη 
µειοδότη µε σύναψη σύµβασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016, για το σύνολο των 
οµάδων ή για κάθε οµάδα χωριστά του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού (οµάδα Α-Ε) 
όπως αυτά προσδιορίζονται µε την 
29/2016 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)  

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ηµεροµηνία:......./..../201.... 
Ηµέρα:........... 
Ώρα:..........πµ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου ∆ιονύσου επί της Λεωφ. 
Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 , Άγιος 
Στέφανος, Τ.Κ. 14565 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων 
κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας 
συντήρησης και επισκευής κάδων. CPV 
34928480-6 µε τίτλο «∆οχεία και κάδοι 
απορριµµάτων». 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 73.796,99€ συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ.  

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται   
τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή 
της σύµβασης και εντός χρονικού 
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διαστήµατος δύο (2) µηνών κατόπιν 
έγγραφης εντολής αρµοδίων οργάνων 
µε ευθύνη και δαπάνες του 
προµηθευτή. Οι υπηρεσίες συντήρησης 
θα έχουν διάρκεια καταρχήν ενός (1) 
έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του 
συµβατικού ποσού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ  Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 
παρούσης διακήρυξης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  Σε σηµεία που θα υποδειχτούν από τα 
αρµόδια όργανα του ∆ήµου και των 
φορέων αυτού. Κωδικοί NUTS: 
GR30005001, GR30007101, GR30007201, 
GR30007301, GR30008301, GR30008901, 
GR30009101.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του δηµοσίου 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις Τον 
προµηθευτή βαρύνουν επίσης τα έξοδα 
µεταφοράς και παράδοσης.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 64 
παρ. 2 του Ν. 4172/2013.  

 

 

Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την 

παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

3. Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010):Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

4. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

5. Του Π.∆. 166/03 (ΦΕΚ 138Α): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές. 

6. Του Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ 266Α): «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες.  

7. Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα 
εκτέλεσης της προµήθειας. 

8. Τις αριθµ. πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 (Α∆Α: 6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και 
460/6280/6.3.2015 (Α∆Α: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

9. Την 90/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας /υπηρεσίας. 

10. Την υπ΄ αριθµ. 29/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου ∆ιονύσου 
που ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

11. Την υπ’ αριθµ. ......./2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν: η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 73.796,99 Ευρώ σε βάρος 
του Κ.Α. 20.7131.0005 µε την ονοµασία «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων» β) η 
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υπ΄ αριθµ. 29/2016 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού. 

12. Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

 
1. Συνοπτικό διαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 
τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής 
κάδων για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου ∆ιονύσου  συνολικού προϋπολογισµού 
73.769,99 Ευρώ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών όπως αυτά 
προσδιορίζονται µε την 29/2016 µελέτη τη ∆/νσης Περιβάλλοντος (παράρτηµα Γ), µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
(ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, άρθρο 9) που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας . 
 
2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια µέχρι ένα (1) έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού 
αντικείµενου (όποιο επέλθει πρώτο). 
 
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Τµήµα Πρωτοκόλλου   
∆ήµου ∆ιονύσου (1ος 

όροφος) 

Έως τη (ηµέρα)  
..../...../2016 &  
ώρα 15:00µµ. 

Αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων κεντρικού 
δηµαρχείου, ∆ήµου 
∆ιονύσου (1ος όροφος) 

Ηµεροµηνία  

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του 
δηµοπρατούµενου αντικειµένου και  που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας. 
 
4. Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονοµικών προσφορών θα διενεργηθεί κατά την 

κρίση της επιτροπής συµφώνως άρθρου 117, παράγραφος 4, Ν.4412/16. 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο προϋπολογισµός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 73.769,99 Ευρώ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  
 
Η δαπάνη θα καλυφτεί από ιδίου πόρους των φορέων και συγκεκριµένα :  

• ποσό 73.796,99 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 µε την ονοµασία 
«Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων» του προϋπολογισµού ο.ε. 2016. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Αναθέτουσα Αρχή :∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθµού)  
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας :ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ 1 
Τ.Κ.  Αναθέτουσας:  14565,  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Τηλέφωνο : 213-2030613 (όλες τις εργάσιµες ηµέρες 13:00 -15:00). 
Τηλεµοιότυπο: 2132030630 
AΦΜ: 997690910 
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∆ΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 
 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προµήθειας: 

• ∆ΗΜΟΣ ∆ιονύσου, Α.Φ.Μ. 997690910, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς , έδρα: Λ.Λ.Μαραθώνος 29 
&Αθ. ∆ιάκου, 14565 Άγιος Στέφανος   

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε να επικοινωνείτε : 
α. ∆ιαδικασίες ∆ιαγωνισµού: Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος 
Μυλωνάς  τηλ. 2132030623 (13:00-15:00) ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, 
e-mail: milonas@dionysos.gr .  
β. Τεχνικές προδιαγραφές: ∆/νση Περιβάλλοντος, αρµόδιος υπάλληλος Σπυρίδων 
Μαντόπουλος τηλ. - 2108004830 (13:00-15: 00) ή εναλλακτικά µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος, e-mail: mantopoulos@dionysos.gr .  .  

 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας 
προκήρυξης και το άρθρο 117 του Ν. 4412/16. Τα παραρτήµατα «Α΄» (Γενικοί όροι), «Β΄» 
(Ειδικοί Όροι), «Γ΄» (Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «∆΄» (Υπόδειγµα 
Οικονοµικής Προσφοράς), της παρούσας διακήρυξης, αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα 
αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτηµα «Γ’» κατισχύουν των γενικών όρων .  
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
«Α΄» Γενικοί όροι 
«Β΄» Ειδικοί όροι 
«Γ΄» Πίνακες Υπηρεσιών/Τεχνικές Προδιαγραφές 
«∆΄» Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές 
έγγραφες προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο 
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ., στη διεύθυνση : Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται 
ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός. 
 
2.Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται από το πρωτόκολλο µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέχονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι την µέχρι την προηγούµενη ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού  
  
3. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
4. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο 
φάκελο συµφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 
α. Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής. 
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γ. Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα).  
 
5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα 
εµπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του 
άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις: 
 
6.1. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη 
 
‘’∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’: 
 
Ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, συµφώνως περ. (αα) 
του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία: 
 
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν (παράρτηµα 
Β). 
 
(β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία έκδοσής της (παράρτηµα Β) : 
i. ∆εν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από 
τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
ii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους συµφώνως 
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
iii. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016 και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 7 του ίδιου άρθρου. 
iv. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και αναγράφεται και το ειδικό επάγγελµα , 
συµφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.  
 
Επισηµαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ανωτέρω παραγράφου θα συντάσσεται ανάλογα µε 
τη νοµική µορφή των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, από έκαστο αρµόδιο πρόσωπο ή 
εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (µε προσκόµιση αντίστοιχης 
εξουσιοδότησης), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. (παράρτηµα Β) 
 
(γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 6(α)(1)(β) παρόντος παραρτήµατος συµφώνως άρθρου 80 
του Ν.4412/2016. 
 
ΙΙ. Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος (Παραστατικό/έγγραφο 
σύστασης εταιρείας) συµφώνως περ. (γγ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016.(παράρτηµα Β) 
 
ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους συµφώνως περ. (δδ) του εδ.(β) του άρθρου 93 του 
Ν.4412/2016. .(παράρτηµα Β) 
 
∆ιευκρινίζουµε ότι τα Νοµιµοποιητικά έγγραφα των Νοµικών Προσώπων 
(Οικονοµικών Φορέων ) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και πρέπει 
προσκοµιστούν επί ποινή αποκλεισµού  
 
IV. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N.1599/1986, η οποία πρέπει να 
φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της 
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καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ότι γίνονται, πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, αποδεκτοί όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης. (παράρτηµα Β) 
 
6.2 Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί 
ποινή απόρριψης) µε την ένδειξη ‘'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’: 
 
I. Πίνακας προσφερόµενων ειδών µε την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή και ποσότητα, µε 
υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Παραρτήµατος «Γ΄» και χωρίς να περιλαµβάνονται οι προσφερόµενες τιµές. 
 
ΙΙ. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες από τα οποία να προκύπτουν τα 
απαραίτητα προσόντα για συµµετοχή στο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.30/2016 
µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
 
Για κάθε είδος της µελέτης, έκαστος συµµετέχων πρέπει να αναφέρει:  

• τον οίκο παραγωγής του (µάρκα),  
•  τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή,  
• αντίγραφο των  πιστοποιητικών CE & ISO 9001 (του οίκου κατασκευής) και το 

πιστοποιητικό ISO 9001 των παρεχόµενων υπηρεσιών (συµµετέχοντα).   
• επιπλέον σύµφωνα µε τη µελέτη και ανάλογα την οµάδα που θα συµµετέχουν το 

σύνολο των απαιτούµενων πιστοποιητικών συµµόρφωσης στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κατά ΕΝ & DIN. 

 
ΙΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον καταστούν ανάδοχοι τα προσφερόµενα είδη θα θα 
συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους και θα 
είναι ενδεδειγµένα για το σκοπό τον οποίο προορίζονται.  
 
6.3 Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,εντός του οποίου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ: 
Ι. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί 
ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα ως εξής: (Η οικονοµική προσφορά να προσκοµίζεται και 
σε ηλεκτρονική µορφή (οπτικό ή µαγνητικό µέσο, π.χ cd κτλ). 
 
ΙΙ. Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) για τα είδη που αναφέρονται  
αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του παραρτήµατος «Γ΄». Κριτήριο σύναψης σύµβασης 
θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάση του κόστους µε χρήση 
προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτηµα Γ 
(ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , άρθρο 3).  
 
ΙΙΙ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ 
της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή 
ολογράφως. 
 
IV. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι την οριστική 
ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν αυτών, µέχρι την οριστική 
παραλαβή και την αποπληρωµή του συνόλου του Παραρτήµατος «Γ΄». 
 
V. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, 
να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η 
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προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 
 
VI. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο 
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να 
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων 
αυτών. 
 
VII. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιµων/ισοδύναµων προσφορών, ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 
 
I. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, το κάθε µέλος θα πρέπει να διαθέτει 
το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών που είναι τα ελάχιστα τα οποία πιστοποιούν την 
επάρκεια των συµµετεχόντων για να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις του 
∆ιαγωνισµού. 
 
II. Στην περίπτωση που στον παρόντα διαγωνισµό οι συµµετέχοντες είναι νοµικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί (όχι δηλαδή φυσικά πρόσωπα), θα πρέπει 
επιπροσθέτως των ανωτέρω να υποβάλλεται στο φάκελο των δικαιολογητικών υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι το άτοµο που θα αναλάβει την προµήθεια των ειδών  θα 
παραµείνει αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Τα στοιχεία του εν 
λόγω ατόµου δύναται να δηλωθούν από τον Ανάδοχο κατόπιν της κατακυρωτικής 
απόφασης και προ της υπογραφής της σύµβασης. Κατά τα λοιπά και αναφορικά µε τους 
οικονοµικούς φορείς ισχύουν τα αναφερόµενα σε άρθρο 19 του Ν. 4412/16. 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν κλειστές 
έγγραφες προσφορές µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού στο 
Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και ώρα 15.00µ.µ. , στη διεύθυνση : Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου, Τ.Κ. 14565  Άγιος Στέφανος στον 1ο όροφο. Εξυπακούεται 
ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να  καταθέσουν αυτοπροσώπως τις προσφορές τους, ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Tο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.dionysos.gr  και 
έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) 
ηµερολογιακές ηµέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσµία που αρχίζει από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4, Ν.4412/2016), 
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µέχρι 240 ηµέρες. 
 
4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. 
 
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 
α. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται. 
β. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
γ. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
δ. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
ε. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή είναι υπό αίρεση. 
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 
διακήρυξη 
ζ. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
η. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα και δεν 
διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  
θ. Έλλειψη κατάθεσης δειγµάτων, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
ι. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
ια. Προσφορά που υπερβαίνει το προϋπολογισθέν κόστος του  σύνολο των ειδών κάθε 
οµάδας (Α έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄»,  
ιβ. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα 
ενώπιων της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Κατά την αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι 
οποίοι οφείλουν να φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 
Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών , µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 

• Κάθε φάκελος που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς. 
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται  από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο 
• Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται 

από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
• Η επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και τις 

τεχνικές προσφορές, αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 
• Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

• Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται δηµόσια µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες µόνο προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές. Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του 
συµµετέχοντα ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 
απορρίπτονται. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
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Σε περιπτώσεις που λόγο του πλήθους των προσφορών και του όγκου των 
στοιχείων τους δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση αυθηµερόν της διαδικασίας ελέγχου 
των τυπικών δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
θα ορίσει στο πρακτικό της ηµεροµηνία και ώρα- που θα γνωστοποιήσει στους 
διαγωνιζόµενους-συνέχισης της διαδικασίας, οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆., προκειµένου να 
αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές την ηµεροµηνία που θα ορισθεί. 

• Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστέφονται 
στους ενδιαφερόµενου. 

• Σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε τον προσωρινό µειοδότη 
προµηθευτή 

• Πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς τον προσωρινό µειοδότη για την 
προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από το παράρτηµα Β της 
διακήρυξης. 

• Έλεγχος των δικαιολογητικών και σύνταξη πρακτικού µε το οποίο η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Ο.Ε. την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86 & 87) βάση της τιµής απόκτησης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ηµερών από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης απόφασης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή 
κατά της διακήρυξης µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών συµφώνως άρθρου 127 ,Ν.4412/2016. 
 
2. Η ένσταση υπόβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών , µετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ 
∆ηµοσίου , ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της 
σύµβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µετά από 
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, 
Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το  παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα: 
α. Να αποφασίσει τη µαταίωση, µετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού. 
β. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του, µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης. 
γ. Να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες 
διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων. 



Σελίδα 10 από 39 

2. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη. 
 
3. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης που θα 
περιλαµβάνει: 
 

• Τον τόπο και το  χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους 

συµβαλλόµενους. 
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
• Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα. 
• Την συµφωνηθείσα τιµή. 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
• Τον τρόπο παραλαβής. 
• Τον τρόπο πληρωµής  
• Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού  
• Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

 
2. Η Σύµβαση ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή µέχρι αναλώσεως του 
κατακυρωθέντος ποσού (όποιο επέλθει πρώτο).  
 
3. Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια της Σύµβασης αφορά στο χρόνο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτές από τα συµβαλλόµενα µέλη. 
 
4. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, 
δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
5. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την ολοκλήρωση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση τη ∆ιακήρυξη και την προσφορά κατά 
φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. 
 
6. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της κατακυρωτικής απόφασης 
και κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η 
ισχύς της προσφοράς, ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος 
της προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο. 
 
7. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση σε 
προθεσµία εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του 
διαγωνισµού από τον ∆ήµο προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις 
κυρώσεις. 
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8. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της 
παρούσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Για την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιµήµατος της «Σύµβασης» 
εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ.1β του Ν. 4412/2016 χρονικής ισχύος 
µεγαλύτερης του συµβατικού χρόνου παράδοσης του  συνόλου  των ειδών κάθε οµάδας (Α 
έως και Ε) του Παραρτήµατος «Γ΄» κατά  εξήντα (60) ηµέρες.  
 
2. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συµβάσεις συνολικού τιµήµατος 
άνευ ΦΠΑ, ίσου ή µεγαλύτερου του ποσού των δέκα (10.000,00) ευρώ. 
 
3. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, 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 ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµφώνως άρθρου 72, παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
2. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
3. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ. 
 
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος του συµβατικού χρόνου δηλ. να αναγράφει ότι λήγει δύο µήνες µετά την 
οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπό προµήθεια  ειδών. 
 
5. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
6. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής 
προστίµου. 
 
7. ∆εν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισµό, εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 
 
8. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 
 
9. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
72 του Ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΓΑΘΩΝ  
 
1. Έναρξη παράδοσης των αγαθών: Άµεσα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
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2. H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Ωστόσο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συµφωνηθεί από τα δύο µέρη η τοποθέτηση της 
παραγγελίας µπορεί να γίνει µετά την ανάδειξη Αναδόχου και πριν την υπογραφή 
σύµβασης. Σε αυτή τη περίπτωση, η παράδοση θα γίνεται µε την έκδοση δελτίου 
αποστολής και προσωρινού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια κατά περίπτωση 
Επιτροπή, ενώ η έκδοση του σχετικού τιµολογίου πώλησης και οριστική παραλαβή θα 
εκδίδονται µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
4. Η παραλαβή των αγαθών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
παράρτηµα «Γ» µε την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
σύµφωνα µε τα άρθρα 216 και 219 του Ν. 4412/2016. 
 
5. Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου, 
που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου 
και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε παράγραφο 2 άρθρου 217 Ν. 4412/2016. 
 
6. Σε περίπτωση που τα  αγαθά δεν παραδοθούν από τον ανάδοχο µέσα στα χρονικά όρια 
που ορίζονται στην διακήρυξη , του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. 
 
7. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 
παράδοσης. 
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ηµερών από τότε που συνέβησαν, 
συµφώνως άρθρου 204 του Ν.4412/2016. 
 
9. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη 
υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της Σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική 
περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
 
1. Ο µειοδότης που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα 
υπογράψει τη Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
2. Με την ίδια διαδικασία ο µειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε ή δεν παρέδωσε τις 
απαιτούµενες υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε µετά από αίτησή του σύµφωνα µε άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 . 
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύµβαση, εφόσον: 
α. Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε  µε ευθύνη του ∆ήµου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση, Σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου (επιτροπή προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου), το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη 
λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού και πάντως 
µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, συµφώνως 
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άρθρου 217 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες 
του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. 
 
6. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών υπηρεσιών, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος 
παράδοσης. 
 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ο Ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου ∆ιονύσου από 
την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
10. Σε περίπτωση παράδοσης υλικών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογηµένα από την επιτροπή παραλαβής, ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών µε άλλα που να είναι 
συµφώνως των όρων της σύµβασης, εντός προθεσµίας που θα οριστεί µετά από απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν. 4412/2016. 
 
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα αυτών που 
απορρίφθηκαν εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις (παρα. 2 άρθρου 220 Ν. 4412/2016). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται, µε 
το αναλογούντα Φ.Π.Α., µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή.  Μετά από την έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω 
της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους των παρεχόµενων  αγαθών µε 
το πέρας έκαστου µηνός/παράδοσης και εντός του πρώτου δεκαήµερου του επόµενου 
µήνα. 
 
3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 
επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . 
(τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
 
5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  
των αγαθών, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
 
6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη 
θεώρηση αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
 
7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον µε τις κάτωθι κρατήσεις: 
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α.  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων : 0,10% 
β. Χαρτόσηµο επί της κράτησης (α): 3% 
γ. Υπέρ ΟΓΑ επί της κράτησης (β): 20% 
 
8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 64 του 
Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήµατος 8% για τη παροχή υπηρεσιών και 4% για πώληση 
αγαθών. 
 
9. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε 
περίπτωση µεταβολής της νοµοθεσίας 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
∆εν απαιτείται η κατάθεση δειγµάτων µε την υποβολή προσφοράς για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό. 
 
Στην περίπτωση που η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, 
απαιτήσει από τον οικονοµικό φορέα κατάθεση δειγµάτων της διακήρυξης , τότε αυτός θα 
πρέπει , επί ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσει δείγµατα των προσφεροµένων ειδών, 
εντός πενθηµέρου από την επόµενη της ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης του.  
∆είγµατα που δεν είναι κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της διακήρυξης 
, δεν γίνονται δεκτά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της , η Αναθέτουσα 
Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους , σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που 
δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις , εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία, αντί στα 
δικαστήρια, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους 
συµφωνήσουν . Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο. 
 
2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις 
περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύµβασης. 
 
2. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η Σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε τα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 

 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
 
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής κατά περίπτωση έως την καταληκτική ική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  
 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της 
οικείας χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται. 
 
4) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης, όπου θα 
φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους( ειδικό επάγγελµα), 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισµού. 
 
5) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση. 
 
6) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α'188). 
. 

 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 

 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα 
τα µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
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- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, 
νόµιµα δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
 
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην 
αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες 
δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία 
έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς 
και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την 
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή 
της Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία. 
 
--Οι Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες πέραν των προαναφερθέντων πιστοποιητικών 
θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης της αρχικής έγκρισης της άδειας λειτουργίας της ανώνυµης 

ασφαλιστικής εταιρείας. 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης της σύστασης της Α.Ε. και όλες οι επόµενες τροποποιήσεις του  

καταστατικού αυτής. 
• ΦΕΚ δηµοσίευσης του νόµιµου ∆.Σ. της Α.Ε. 
• Πιστοποιητικό της αρµόδιας εποπτικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει, ότι η 

υποψήφια ασφαλιστική ανώνυµη εταιρία συνεχίζει να λειτουργεί νοµίµως και για ποιους 
συγκεκριµένα κλάδους ασφάλισης. (τουλάχιστον 6µηνης έκδοσης), 

• Ισολογισµό για τα (3) τελευταία έτη 
• Πρακτικό του ∆.Σ.της Α.Ε. που εγκρίνει τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση 
∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που 
έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα 
ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την 
έδρα του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην 
ίδρυση και στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα 
(Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης 
συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία 
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 
δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου 
έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει 
στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
 
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
προσκοµίζουν υποχρεωτικά:  
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό 
νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:  

• Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  

• Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που 
αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  
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• ∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε 
ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και 
σύµφωνα µε τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, εκτέλεση της προµήθειας  

• ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας  

• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 
των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο 
∆ιαγωνισµό. 
 
 
 
 
 
 
 
  O  ∆ήµαρχος  

 Μ.Ε.∆.  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
   

 
 

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  29 / 2016 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-  
         ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος ∆ιονύσου να προµηθευτεί: 
• µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε πλαστικό 

καπάκι και ποδοµοχλό,  
• µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 660 λίτρων µε πλαστικό καπάκι 

και ποδοµοχλό,  
• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 360 λίτρων, 
• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων,  
• δύο συστήµατα υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων, χωρητικότητας 3m³ 

περίπου έκαστο, 
• πλαστικούς κάδους για εφεδρική χρήση, στο σύστηµα των υπαρχόντων υπόγειων 

κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου, 
• ανταλλακτικά κάδων (π.χ. ρόδες, ποδοµοχλούς κ.λ.π.), καθώς επίσης, 
• υπηρεσίες συνεργείου συντήρησης µεταλλικών και πλαστικών κάδων του ∆ήµου. 

 
Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα τοποθετηθεί στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τις ανάγκες όπως αυτές κάθε φορά προκύπτουν, µε σκοπό τη 
µηχανική αποκοµιδή των οικιακών και βιοµηχανικών στερεών απορριµµάτων καθώς και για 
να αναπτυχθεί στο ∆ήµο ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής 
απορριµµάτων (υπόγειοι κάδοι), το οποίο θα προωθεί εκτός από την υγιεινή απόρριψή 
τους και την αισθητική αναβάθµιση των σηµείων απόρριψης. 
Ο ∆ήµος µε την παρούσα µελέτη προµηθεύεται και ανταλλακτικά κάδων τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν (για την επισκευή των φθαρµένων κάδων του) από το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του ∆ήµου.   
Επίσης ο ∆ήµος θα προµηθευτεί και υπηρεσία επισκευής κάδων από συνεργείο το οποίο θα 
χρησιµοποιεί όταν δεν µπορεί ή δεν έχει να διαθέσει δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό για 
τις επισκευές κάδων. 
Η δαπάνη για την προµήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 73.796,99 €,  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου όπως 
προβλέπεται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2016 µε χρέωση του Κ.Α. 
20.7131.0005 µε τίτλο “Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων”. 
 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 90/2016 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Το σύστηµα υπόγειων κάδων αποθήκευσης προορίζεται για τοποθέτηση στη ∆.Ε. Άνοιξης, 
κατόπιν της σχετικής επιθυµίας του τοπικού της συµβουλίου (Απόφαση 14/31-5-16). 
  
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και η ανάδειξη 
του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφοράς (άρθρο 86 Ν.4412/16). 
 
Το CPV της προµήθειας είναι 34928480-6 µε τίτλο «∆οχεία και κάδοι απορριµµάτων». 
 
     Ο Συντάξας          Θεωρήθηκε 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος                   Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ                                          Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆/νση Περιβάλλοντος        Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- 
         ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) 
 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 
         ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
 
 
  ΟΜΑ∆Α Α                                                             
 
1 Μεταλλικός Κάδος      60  290,00 €  17.400,00 

€ 
Χωρητικότητας 1.100  
Λίτρων µε Πλαστικό Καπάκι,  
µε Τέσσερις Τροχούς, µε  
Ποδοµοχλό Ανοίγµατος και  
Ποδόφρενο Ακινητοποίησης  
κατάλληλος για Μηχανική Ανύψωση 

 
2 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας  30  245,00 € 7.350,00 € 
 660 λίτρων µε πλαστικό καπάκι 
 µε τέσσερις τροχούς, µε ποδοµοχλό 
 ανοίγµατος και ποδόφρενο  
 ακινητοποίησης κατάλληλος για  
 µηχανική ανύψωση 
 
3 Ανταλλακτικές ρόδες απλές για  101  7,70 €     777,70 € 
 µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 λίτρων    
 
4 Ανταλλακτικές ρόδες µε απλό   100  9,70€     
970,00 € 
 ποδόφρενο για µεταλλικούς κάδους 
 1.100 & 660 λίτρων 
 
5 Ανταλλακτικό καπάκι κάδου για  15  60,00€     900,00 € 
 µεταλλικούς κάδους 1.100 λίτρων 
 
6 Ανταλλακτικό καπάκι κάδου για  10  49,00€     490,00 € 
 µεταλλικούς κάδους 660 λίτρων 
 
7 Ανταλλακτικός µηχανισµός ανύψωσης 20  15,00€     300,00 € 
 
       Σύνολο Οµάδας Α:         28.187,70 € 
 
 
 
 
  ΟΜΑ∆Α Β                                                             
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1 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας  10  77,00 €   770,00 €
  
 360 λίτρων µε πλαστικό καπάκι, 
 µε ∆ύο Τροχούς 
  
2 Πλαστικός Κάδος Χωρητικότητας  42  49,00    2.058,00 
€ 

240 Λίτρων µε Πλαστικό  
Καπάκι, µε ∆ύο Τροχούς 
 

3 Ανταλλακτικός µηχανισµός ανύψωσης           10  17,00 €    170,00 € 
 για πλαστικό κάδο 360 λίτρων 
 
4 Ανταλλακτικός µηχανισµός ανύψωσης            10  15,00 €    150,00 € 
 για πλαστικό κάδο 240 λίτρων 
 
       Σύνολο Οµάδας Β:            3.148,00 € 
 
 
 
 
  ΟΜΑ∆Α Γ                                                            
 
1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου  2  11.700,00€ 23.400,00€ 
 απορριµµάτων (χωρητικότητας 3m³) 
 υπόγειας αποθήκευσης 
       Σύνολο Οµάδας Γ:            23.400,00 
€ 
 
 
 
  ΟΜΑ∆Α ∆                                                           
1 Προµήθεια εφεδρικού πλαστικού κάδου 2  1.000,00 €   2.000,00 
€ 
 συστήµατος υπογειοποιηµένης  
 αποθήκευσης 
       Σύνολο Οµάδας ∆:             2.000,00 
€ 
 
 
 
  ΟΜΑ∆Α Ε    (ανταλλακτικά & εργασίες)                    
 
1 Αντικατάσταση καπακιού κάδου  10  65,00 € 650,00 € 
 απορριµµάτων 1100 λίτρων  
 
2 Αντικατάσταση λάµας ποδοµοχλού  10  7,00 €  70,00 € 
 
3 Αντικατάσταση τροχού χωρίς πέδηση 20  11,00 € 220,00 € 
 
4 Αντικατάσταση Τροχού κάδου µε πέδηση 20  13,00 € 260,00 € 
 
5 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση  20  3,00 €    60,00 € 
 Τροχού χωρίς πέδηση 
 
6 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση  20  3,60 €    72,00 € 
 Τροχού µε πέδηση 
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7 Αντικατάσταση Σωλήνα Σκεπάστρου  18  8,00 € 
 144,00 € 
 
8 Αντικατάσταση Μηχανισµού Ανύψωσης 24  18,00 € 432,00 € 
 (ποδοµοχλού) 
 
9 Επισκευή κυρίως σώµατος (κορµού)  18  37,50 € 675,00 € 
 κάδου (στρεβλώσεων, αποκατάσταση  
 πυθµένα κ.λ.π.)    
 
10 Αντικατάσταση µπράτσων κάδων (ζεύγος) 15  13,00 € 195,00 € 
 
 
       Σύνολο Οµάδας Ε:              2.778,00 
€ 
 
                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α-Ε 59.513,70 €  

      ΦΠΑ 24% 14.283,29 € 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.796,99 

€ 
 

Γενικό σύνολο, ολογράφως: Εβδοµήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και 
ενενήντα εννιά λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
     Ο Συντάξας           Θεωρήθηκε 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος                      Απόστολος 
Παπαδόπουλος 
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ                                             Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆/νση Περιβάλλοντος        Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- 
         ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η έννοια «περίπου» εννοείται ±5% 
της τιµής που αναφέρεται. 
 
Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της Προµήθειας 
 
H παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια : 
 

• µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε πλαστικό 
καπάκι και ποδοµοχλό,  

• µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 660 λίτρων µε πλαστικό καπάκι 
και ποδοµοχλό,  

• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 360 λίτρων, 
• πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων  
• δύο συστήµατα υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων, χωρητικότητας 3m³ 

περίπου έκαστο 
• πλαστικούς κάδους για εφεδρική χρήση στο σύστηµα των υπαρχόντων υπόγειων 

κάδων απορριµµάτων του ∆ήµου,   
• ανταλλακτικά κάδων (π.χ. ρόδες, ποδοµοχλούς κ.λ.π.), καθώς επίσης 
• υπηρεσίες συνεργείου συντήρησης µεταλλικών και πλαστικών κάδων του ∆ήµου. 

 
Ο ανωτέρω εξοπλισµός θα τοποθετηθεί στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τις ανάγκες όπως αυτές κάθε φορά προκύπτουν, µε σκοπό τη 
µηχανική αποκοµιδή των οικιακών και βιοµηχανικών στερεών απορριµµάτων καθώς και για 
να αναπτυχθεί στο ∆ήµο ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής 
απορριµµάτων (υπόγειοι κάδοι), το οποίο θα προωθεί εκτός από την υγιεινή απόρριψή 
τους και την αισθητική αναβάθµιση των σηµείων απόρριψης. 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 3ο - Γενικά Χαρακτηριστικά των Μεταλλικών και Πλαστικών  Κάδων 
Απορριµµάτων. 
 
Οι προς προµήθεια µεταλλικοί και πλαστικοί κυλιόµενοι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει: 
 
1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών και βιοµηχανικών απορριµµάτων. 
 
2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής και να 
ανταποκρίνονται προς τη νέες ισχύουσες Ευρωπαϊκές Νόρµες (ΕΝ 840). 
 
3. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 
δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκκα και ογκώδη απορρίµµατα. 
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4. Οι µεταλλικοί κάδοι να φέρουν 4 τροχούς (ένα σε κάθε γωνία του κάδου) καθώς και δύο 
συστήµατα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών 
προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων 
κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας. 
 
5. Οι πλαστικοί κάδοι να φέρουν δύο τροχούς και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα 
σύγχρονα συστήµατα µηχανικής ανύψωσης κάδων.  
 
6. Να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  
 
7. Οι προµηθευτές πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν πιστοποιητικά CE, ISO κλπ 
για τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφέρουν.  
 
Άρθρο 4ο – Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων 1.100  & 
660 Λίτρων. 
 
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,5 χιλιοστών 
στον πάτο και 1,25 χιλιοστών στο σώµα, µε πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά DIN ή 
ΕΝ, µετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση όλων των µεταλλικών µερών, σε πλήρες 
µπάνιο εγγυηµένης καθαρότητας σε ακατέργαστο ψευδάργυρο, πάχους 60 – 80 µικρά. 
 
1. Κυρίως Σώµα (Κορµός) 
 
α. Το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι 
τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από το µηχανισµό ανύψωσης. 
 
β. Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των κάδων, θα 
πρέπει να είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους.  
 
γ. Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα τερµατίζει σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο σχήµατος "Π", µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη για την 
αποφυγή, εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων και τη διαφυγή δυσάρεστων οσµών. 
 
δ. Ο κύριος κορµός των κάδων πρέπει να διαµορφώνεται µε κατάλληλες, βαθιές 
πρεσσαριστές νευρώσεις και να φέρει εξωτερικά, πρόσθετες γονατίδες στα σηµεία στρέψεως 
και µεταλλικές ενισχύσεις, στα σηµεία ανάρτησης, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
αποφυγή παραµορφώσεων κατά τη χρήση τους. 
 
ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους, οι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να φέρουν στα 
πλευρικά τοιχώµατα, ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου 
διαµέτρου � 40 � 2 χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες 
ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, καθώς και ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου κτένας, µε διπλό 
εσωτερικό τοίχωµα, για στιβαρότητα και ασφάλεια, κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του 
κάδου σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή στάνταρντ (ΕΝ, DIN). 
 
στ. Στη µια πλευρά του πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης µε 
σωλήνα διαµέτρου � 60 χιλιοστών, που θα κλείνει στεγανά µε πώµα. 
 
ζ. Θα πρέπει επίσης, για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων, να 
υπάρχουν εργονοµικά κατανεµηµένες οι απαραίτητες χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής, 
εύχρηστες χειρολαβές. 
 
2. Καπάκι (Σκέπαστρο)  
α. Πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις 
και θα ανοίγει προς τα επάνω, µε τη βοήθεια 2 χειρολαβών. 
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β. Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, διπλού τοιχώµατος, 
πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα. 
    
γ. Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα, να έχει ελαστική 
παραµόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
δ. Πρέπει να συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλους στιβαρής κατασκευής µεντεσέδες 
που εδράζονται στην επάνω, πίσω πλευρά των κάδων. 
 
ε. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις, έστω 
και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό. 
 
στ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το 
άνοιγµα του καπακιού, να επιτυγχάνεται αυτόµατα, µε το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή 
του στο έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.  
 
ζ. Το χρώµα του καπακιού πρέπει να είναι σε απόχρωση RAL πράσινο.  
 
η. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ 
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 
  
θ. Επίσης οι κάδοι πρέπει να φέρουν εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλό για το 
άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών. 
 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
 
Οι τροχοί των κάδων πρέπει: 
 
α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε 
συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών, 
και αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας. 
 
β. Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να 
περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360�, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι 
και να καθίσταται η µετατόπισή τους εύκολη. 
 
γ. Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η 
ενσωµάτωση του καθενός να επιτυγχάνεται µε 4 βίδες και αντίστοιχα παξιµάδια ασφάλειας. 
 
δ. Οι κονσόλες ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωµένες από 
χαλυβδοέλασµα πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη αντοχή, στα τυχόν 
υπέρβαρα φορτία και τις µηχανικές καταπονήσεις. 
 
ε. Να φέρουν πέδηση που θα περιλαµβάνει ποδοπετάλ (τροχοδέτη) στους δύο εµπρόσθιους 
τροχούς για την ακινητοποίησή τους. 
 
4. ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα πρέπει να ακολουθούν τα 
πλέον πρόσφατα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). 
 
β. Tο βάρος του κενού κάδου πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 κιλά. 
γ. To ωφέλιµο φορτίο των κάδων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 250 κιλά.  
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5. Άλλα Στοιχεία 
α. Οι κάδοι να φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήµατα σύµφωνα µε Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε 
να είναι ορατοί και την νύχτα για την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 
 
β. Oι κάδοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς 
ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. µε τα 
αναλυτικά τέστ ελέγχου και δοκιµών κατά ΕΝ καθώς και σήµα ασφάλειας CE. 
 
γ. Στους κάδους πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 
- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
- Εργοστάσιο κατασκευής. 
- Έτος κατασκευής. 
- Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 
 
ε. Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόµενους κάδους, θα 
εκτιµηθεί ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία των  
προαναφερόµενων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, 
σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασµένα κατά EN, DΙΝ κ.λ.π. 
 
Άρθρο 5ο – Τεχνικές Προδιαγραφές Πλαστικών Κάδων Απορριµµάτων 240 & 360 
Λίτρων. 
 
 
Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να είναι κατάλληλοι για  

• τη συγκέντρωση και αποκοµιδή οικιακών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών 
απορριµµάτων, και  

• τους ανυψωτικούς µηχανισµούς των σύγχρονων απορριµµατοφόρων οχηµάτων 
διεθνών προδιαγραφών µε το σύστηµα βραχιόνων και το σύστηµα χτένας. 

 
Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων θα πρέπει να έχουν τα καλύτερα ποιοτικά 
γνωρίσµατα και να είναι ειδικά κατασκευασµένοι ώστε να έχουν υψηλό βαθµό 
ανθεκτικότητας σε απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές, σε πολύ υψηλές και χαµηλές 
θερµοκρασίες και στις υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτίνες. 
 
∆εν πρέπει να επιδέχονται µόνιµες παραµορφώσεις καθώς επίσης να είναι απρόσβλητοι σε 
οξέα και αλκαλικά. Πρέπει να µπορούν να δεχτούν µεγάλα, αιχµηρά, ογκώδη και 
σκληρόκοκκα  απορρίµµατα. 
 
Πρέπει να έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης και µεγάλη διάρκεια ζωής, να πλένονται 
εύκολα και να µη δηµιουργούν εστίες µόλυνσης.  
 
Η µετακίνηση των κάδων πρέπει να είναι εύκολη και να εναρµονίζονται τέλεια µε το 
περιβάλλον και να είναι εµφανίσιµοι.  
 
Οι κάδοι αποτελούνται από τα εξής κύρια µέρη: 
Α. ∆οχείο (κυρίως σώµα) 
Β. Καπάκι κάδου 
Γ. Τροχοί 
 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασµένοι από την καλύτερη πρώτη ύλη πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας και υψηλού µοριακού βάρους.  
 
Το πολυαιθυλένιο περνά επεξεργασία θέρµανσης, πρεσαρίσµατος και ψύξης σε υψηλών 
προδιαγραφών µηχανήµατα µε διαρκή παραγωγή εν σειρά.  
 
Η κατασκευή του κορµού, του καπακιού και των επί µέρους τµηµάτων είναι µονοµπλόκ, σε 
ειδικά καλούπια χωρίς ραφές και διαιρούµενα τµήµατα. 



Σελίδα 27 από 39 

 
Α. ∆ΟΧΕΙΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ) 
 
Η κατασκευή του δοχείου είναι µονοµπλόκ (καλουπωτό) υπό πίεση και το πάχος του είναι 
4,5 χιλιοστά τουλάχιστον. 
 
Έχει διευρυνόµενη προς τα επάνω διατοµή, χωρίς γωνίες και τα τοιχώµατα του εσωτερικά 
και εξωτερικά είναι λεία, χωρίς αιχµές και γρέζια.  
 
Το υλικό εκχυόµενο έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή, σε όλα τα σηµεία του 
δοχείου χωρίς πόρους και νεκρά διαστήµατα. 
 
Τα σηµεία που καταπονούνται περισσότερο φέρουν κατά τη χύτευση ειδικές πρεσσαριστές 
νευρώσεις για µεγαλύτερη αντοχή και την αποφυγή µόνιµων παραµορφώσεων. 
 
Το επάνω µέρος του δοχείου (χείλος εκφόρτωσης) έχει κατάλληλες πρεσσαριστές  
νευρώσεις και πατούρες για την τέλεια εφαρµογή του καπακιού.  
 
Στο οπίσθιο µέρος του κορµού και στο επάνω σηµείο αυτού είναι δυναµικά 
προσαρµοσµένος ο άξονας στήριξης για την αναστροφή του καπακιού.  
 
Ο άξονας είναι προσαρµοσµένος µέσω δύο ισχυρών µπράτσων στον κορµό (κυρίως 
δοχείο), τα οποία αποτελούν ενιαίο σώµα µε τον κορµό. 
 
Στο οπίσθιο µέρος επίσης υπάρχουν (3) κατάλληλες χειρολαβές για την εύκολη 
µετακίνηση. 
 
Β. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 
 
Το καπάκι του κάδου είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο καλουπωτό µονοµπλόκ υπό 
πίεση και εφαρµόζει τέλεια στο επάνω µέρος του κορµού (χείλος δοχείου). 
 
Είναι ειδικά κατασκευασµένο έτσι ώστε να µη συγκρατεί νερά ενώ δεξιά και αριστερά στο 
εµπρόσθιο τµήµα του υπάρχουν δυο (2) χειρολαβές οι οποίες χρησιµοποιούνται για εύκολη 
αναστροφή.  
 
Οι χειρολαβές αυτές αποτελούν ενιαίο σώµα. 
 
Το καπάκι αναστρέφεται 270 µοίρες µέσω  του άξονα στήριξης ο οποίος είναι 
διαιρούµενος.  
 
Γ. ΤΡΟΧΟΙ ΚΑ∆ΩΝ 
 
Στον κάδο προσαρµόζονται δύο τροχοί διαµέτρου 200x50 ή 300x50 χιλιοστών οι οποίοι 
αποτελούνται από συµπαγές ελαστικό βαρέως βιοµηχανικού τύπου τοποθετηµένοι σε 
πολυµερή θερµοπλαστική πλάκα της οποίας ο άξονας έχει διάµετρο 22 που χιλιοστά και 
διαθέτει ειδικό πείρο συγράτησης  που ασφαλίζει τον τροχό στον άξονα. 
 
Οι άξονες είναι κατασκευασµένοι από ατσάλι διαµέτρου 22 χιλιοστών µε εγκοπές στήριξης 
του τροχού σε κάθε άκρο και είναι γαλβανισµένοι για την αντισκωριακή τους προστασία 
και την προστασία τους από τις καιρικές συνθήκες. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
Ο κάδος δεν έχει καθόλου αιχµηρές γωνίες ή προεξοχές. 
 
Το καπάκι είναι λειτουργικό, ελαφρύ και εύκολο στην χρήση του. 
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Η κατανοµή του βάρους, οι διαστάσεις, το µέγεθος, το σχήµα και τα εξαρτήµατα που θα 
έχουν τοποθετηθεί πρέπει να είναι ειδικά µελετηµένα ώστε να εξασφαλίζουν τη µέγιστη 
δυνατή σταθερότητα για την αποφυγή ανατροπών. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ) 
 

13. Ωφέλιµη χωρητικότητα 240 & 360 λίτρων 
14. Συνολικό ύψος 1150 χιλιοστά περίπου 
15. Ύψος µέχρι το χείλος εκφόρτωσης 995 χιλιοστά περίπου 
16. Πλάτος στο επάνω µέρος 560 χιλιοστά περίπου 
17. Εξωτερική απόσταση των τροχών 560 χιλιοστά 
18. Ολικό βάρος 15 κιλά περίπου για τους κάδους των 240 λίτρων και 22 κιλά περίπου 

για τους κάδους των 360 λίτρων (συµπεριλαµβανοµένων του άξονα, καπακιού και 
τροχών) 

19. Αναστροφή καπακιού 270 µοίρες 
20. Πάχος κορµού 4 χιλιοστά τουλάχιστον 
21. Πάχος καπακιού 4 χιλιοστά τουλάχιστον 
22. ∆ιάµετρος άξονα τροχών 200Χ50 χιλ. και 300Χ50 χιλ. περίπου 
23. Προδιαγραφές κατά ΕΝ 
24. Χρώµα επιλογής της Υπηρεσίας: πράσινο  

 
Ο κάδος πρέπει να είναι εγγυηµένος και συµβατός για την λειτουργία της εκφόρτωσης µε 
κάθε απορριµµατοφόρο που διαθέτει ανυψωτικούς µηχανισµούς εκφόρτωσης διεθνών 
προδιαγραφών.  
 
Ο κάδος πρέπει να είναι εργονοµικά σχεδιασµένος ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη 
εκφόρτωση των απορριµµάτων και το σώµα του να µπορεί να δέχεται απορρίµµατα µε 
µεγάλο βάρος. 
 
Το χρώµα του κάδου επιτυγχάνεται µε πρόσµιξη κατά την διάρκεια της έκχυσης.  
 
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποια φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά του 
δοχείου και του καπακιού.  
 
ΥΛΙΚΟ 
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας  
 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
Κατά ΕΝ 
 
ΑΝΤΟΧΗ ∆ΙΑΤΜΗΣΕΩΣ 
Κατά ΕΝ 
 
ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Κατά ΕΝ 
 
ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ 
90 C έως 120c 
 
Άρθρο 6ο - Τεχνικές Προδιαγραφές Υπογείων Κάδων Απορριµµάτων 
 
Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής και θα έχουν 
αποδεδειγµένη και δοκιµασµένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον 
5ετίας µε ελάχιστο πλήθος εγκατεστηµένων µονάδων 1.000 τεµάχια.  
 
Πρωτότυπα συστήµατα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς δεν γίνονται 
δεκτά. 
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Το σύστηµα των υπόγειων κάδων 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 ∆ήµου, δηλαδή συµβατικού τύπου απορριµµατοφόρα 
οπίσθιας φόρτωσης µε µηχανισµό τύπου πρέσας εκ των οποίων δύο (2) εξ’ αυτών είναι 
εφοδιασµένα µε υδραυλικό µηχανισµό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι).  
 
Η δε εκκένωσή τους υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται µε προσαρµογή στους πλευρικούς 
βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε 
τον οποίο ανατρέπονται οι συµβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων. 
 
Οι κάδοι θα είναι συγκροτηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν τις απαιτούµενες 
συνθήκες ασφάλειας κατά το χειρισµό τους.  
 
Ειδικότερα δε - και όπου εφαρµόζεται - τα επί µέρους τµήµατα των κάδων θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-13071-2.  
 
Το σύστηµα υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στο σχεδιασµό και 
στη λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισµό, εύκολες συνθήκες συντήρησης 
και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισµό οπότε απαιτείται.  
Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προµήθεια 
υπόγειων κάδων στα προβλεπόµενα σηµεία λειτουργίας καθώς και η παροχή της δέουσας 
τεχνογνωσίας από µέρους του αναδόχου για την ορθή εγκατάστασή τους από τον ∆ήµο. 
 
Θα πρέπει να παρέχει επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων 
οσµών και να αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόµων και τρωκτικών. 
 
Το σύστηµα των κάδων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο τµήµα. 
 
2.1 Υπόγειο Τµήµα 
 
2.1.1 Προστατευτικό Φρεάτιο 
 
Το υπόγειο τµήµα θα αποτελείται από µια τάφρο βάθους 2 m περίπου, τετράγωνης περίπου 
διατοµής µε πλευρές µήκους 2 m περίπου και η οποία θα πραγµατοποιηθεί από τον 
ανάδοχο. 
Για τη σταθεροποίηση του εδάφους και τη στεγανοποίηση ο χώρος έκαστης τάφρου θα 
επενδύεται εσωτερικά µε ένα φρεάτιο από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα κατάλληλων 
προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.  
Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους 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 φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο καθαρισµό 
του εσωτερικού χώρου καθώς και την άντληση υγρών που θα έχουν τυχόν εισέλθει εντός 
αυτού. 
Για τη 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 εναπόθεσή του και προσαρµογή του µέσα στην τάφρο. 
Επιπλέον ο πυθµένας της τάφρου θα πρέπει να έχει επαρκή θεµελίωση ώστε να µην 
παρουσιάζονται προβλήµατα καθίζησης του προκατασκευασµένου φρεατίου µέσα στο 
έδαφος. 
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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 στο χώρο του κάδου. 
 
2.1.2 Κάδος Αποθήκευσης Απορριµµάτων 
 
Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο 
αποθήκευσης των απορριµµάτων µε γεωµετρική χωρητικότητα  3m³  περίπου (�10%).  
Ο κάδος 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 πλαστικό υλικό).  
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. 
Ο κάδος 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.  
Η εκκένωση του κάδου 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. 
Το καθαρό βάρος του κάδου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 150 kg ώστε µαζί µε 
το φορτίο των απορριµµάτων (συνολικό βάρος 800 Kg περίπου) να µπορεί να 
συνεργάζεται µε υδραυλικούς µηχανισµούς γερανοφόρου ανυψωτικής ικανότητας 
τουλάχιστον 35 kNm. 
Όλη η συγκρότηση της κατασκευής του κάδου, και ιδίως η διάταξη ανάρτησης στο 
µηχανισµό γερανοφόρου πρέπει να αντέχει στο άθροισµα του απόβαρου και του φορτίου 
απορριµµάτων έκαστου κάδου προσαυξανόµενο µε συντελεστή ασφαλείας 20% 
τουλάχιστον.  
Σε κάθε περίπτωση ο κάδος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ικανότητα αντοχής σε φορτία 
έως 1000 kg τουλάχιστον. 
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 ∆ήµου. 
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο ώστε να µην απαιτείται η χρήση 
σταθεροποιητών για τη λειτουργία του µηχανισµού γερανοφόρου προκειµένου να µπορούν 
να επιταχύνονται οι χρόνοι αποκοµιδής. 
 

• Πλατφόρµα Ασφαλείας 
 
Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκοµιδής κατά τη διαδικασία 
εξαγωγής, ανύψωσης και εκφόρτωσης του κάδου, 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 όσο χρόνο ο κάδος βρίσκεται 
αποµακρυσµένος από το χώρο του φρεατίου.  
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.  
Προκειµένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήµατα, είναι επιθυµητό οι µηχανισµοί 
λειτουργίας της πλατφόρµας να µην βασίζονται σε συστήµατα αντίβαρων. 
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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. 
 
2.2 Υπέργειο Τµήµα 
 
2.2.1 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 πεζόδροµου 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 το χώρο του υπόγειου κάδου.  
Η πλατφόρµα πεζόδροµου θα πρέπει να εφάπτεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 
επαρκής στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσµών και εισροής των 
νερών της βροχής εντός του φρεατίου.  
Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρµας θα πρέπει να είναι 450 kg/m2 τουλάχιστον. 
Από την εµφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρµας θα φέρει κατάλληλη επικάλυψη 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 µε 
τους οποίους θα ανοίγει ώστε να µπορεί µε ασφάλεια να παραλαµβάνεται ο κάδος κατά τη 
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.  
 
2.2.2 ∆ιάταξη Εισαγωγής Απορριµµάτων µέσα στον Κάδο 
 
Πάνω στην ως άνω περιγραφόµενη πλατφόρµα θα προσαρµόζεται το υπέργειο τµήµα που 
αποτελείται από ένα «πύργο» εισαγωγής των απορριµµάτων.  
Επειδή ο πύργος αποτελεί το εµφανές σηµείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να 
παρουσιάζει προσεγµένο και ελκυστικό σχεδιασµό.  
Επιπλέον για τη διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής εµφάνισης το σώµα του πύργου 
εισαγωγής θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ο πύργος 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. 
Ο πύργος θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήµατος και θα πρέπει να είναι σχετικά 
συµπαγών διαστάσεων, µεγίστου ύψους 1,2 m και µεγίστου όγκου 250 lit ώστε να 
καταλαµβάνει κατά το δυνατόν µικρότερο χώρο επί εδάφους.  
Ο πύργος θα φέρει ένα στόµιο ικανών διαστάσεων (50x50cm έως 70x70cm ή διαµέτρου 
50-70cm, ±5%) ώστε να µπορεί να δέχεται σακούλες µε οικιακά απορρίµµατα ή 
ανακυκλώσιµα υλικά.  
Υποχρεωτικά ο πύργος 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 από τους χρήστες. 
Επιθυµητό είναι το σκέπαστρο να ανοίγει µε µηχανισµό ποδοπεντάλ. 
 
2.3 Λοιπές Τεχνικές Απαιτήσεις 
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Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνεται η µεταφορά των κάδων στα σηµεία 
εγκατάστασης που θα οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών 
συναρµολόγησης & εγκατάστασής τους. 
Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του ∆ήµου 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, καλωδιώσεις ∆ΕΗ, 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 ∆ήµου, πριν τη διαµόρφωση των 
απαιτούµενων τάφρων απο τον αναδοχο. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαµόρφωση της τάφρου εγκατάστασης έκαστου 
κάδου - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώµατος και εκσκαφή του εδάφους σε 
διαστάσεις και προδιαγραφές 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: 
- κατασκευή κατάλληλης θεµελίωσης από σκυρόδεµα στον πυθµένα κάθε τάφρου 
εκσκαφής για αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσµατος των 
κάδων µε την επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου, 
- επίχωση / εγκιβωτισµός των υπόγειων κάδων µε κατάλληλο αδρανές υλικό,  
- κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιµετρικά των κάδων και 
αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη 
κατάσταση. 
 
Ο ανάδοχος θα προβεί µε δαπάνες του στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του 
προστατευτικού προκατασκευασµένου φρεατίου µέσα στις τάφρους εγκατάστασης και σε 
όλες τις απαιτούµενες εργασίες συναρµολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιµέρους 
τµηµάτων και µηχανισµών ώστε οι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, 
έτοιµοι για χρήση. 
2.4 Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
 
Τα περιγραφόµενα στην παρούσα µελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία, επί ποινή 
αποκλεισµού, θα πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προµήθεια είδη. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω 
πληροφορίες και στοιχεία: 
 
2.4.1 Κατάλογο οµοίων κατασκευών: 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων παρόµοιων εγκαταστάσεων 
που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία 
µε αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή.  
   
2.4.2 Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας: 
- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. 
- Γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 
- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 
 
2.4.3 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριµµάτων: 
- Υλικό κατασκευής. 
- ∆ιαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος του κάδου.  
  
2.4.4 Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασµα του κάδου: 
- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρµογής στον ανυψωτικό µηχανισµό του 
απορριµµατοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής. 
- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήµατος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό).  
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- Τύπος αναγκαίου υδραυλικού γερανού, λαµβάνοντας υπόψιν ότι το συνολικό απόβαρο 
της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 kg για την αποφυγή απώλειας 
ωφελίµου φορτίου του απορριµµατοφόρου οχήµατος (θα υποβληθούν σχεδιαγράµµατα και 
φωτογραφίες παρόµοιων εγκαταστάσεων). 
 
2.4.5 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα πεζόδροµου: 
- 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. 
 
2.4.6 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρµα ασφαλείας: 
- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας. 
- ∆ιάταξη 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. 
 
2.4.7 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων: 
- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης  
- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρµολόγησης, κλπ. 
 
2.4.8 Πληροφορίες για το χρόνο παράδοσης: 
Υποβολή δήλωσης για το χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.  
 
2.4.9 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. 
 
2.4.10 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. 
 
2.4.11 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού: 
Υποβολή δήλωσης για τη δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου σχετικά µε τον 
ορθό χειρισµό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τυχόν τακτικές εργασίες 
συντήρησης που απαιτούνται. 
 
2.4.12 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 κάδων. 
Ειδικότερα δε, οι προσφερόµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου 
EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές: 
- ∆οκιµή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης 
- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις  
- ∆οκιµή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης 
- ∆οκιµή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις  
- ∆οκιµή µηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης  
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- ∆οκιµή διάβρωσης µεταλλικών µερών του κάδου αποθήκευσης 
 
Επιπλέον, οι ζητούµενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN-
13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 
- Αντοχή πλατφόρµας ασφαλείας  
- Λειτουργικότητα πλατφόρµας ασφαλείας  
- Αντοχή πλατφόρµας πεζόδροµου κυκλοφορίας πεζών 
 
Άρθρο 7ο – Τεχνικές Προδιαγραφές εφεδρικών πλαστικών κάδων για το σύστηµα 
των υπαρχόντων κάδων απορριµµάτων 
 
Οι προσφερόµενοι πλαστικοί κάδοι θα είναι ίδιων γεωµετρικών χαρακτηριστικών µε τους 
ήδη υπάρχοντες πλαστικούς κάδους τύπου “SOTKON” ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν 
χωρίς πρόβληµα εντός των υπόγειων φρεατίων και να συνεργαστούν µε τους ανυψωτικούς 
µηχανισµούς των απορριµµατοφόρων οχηµάτων που εξυπηρετούν τους υπόγειους κάδους. 
Το κέλυφος θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο. Ο πυθµένας θα είναι πλήρως 
στεγανός. 
Στο άνω µέρος θα είναι προσαρµοσµένο µε ενισχυµένο τρόπο ένα µεταλλικό 
περιστρεφόµενο ¨φτερό¨ µε κρίκο που χρησιµεύει για την παραλαβή του κάδου από 
γερανό µε σύστηµα απλού αγκίστρου. Στη πρόσοψη του κάδου θα υπάρχει µια διάταξη 
αλυσίδας για τη συγκράτηση του φτερού για αποφυγή παρεµβολών όταν ο κάδος 
ανατρέπεται µέσα στη χοάνη του απορριµµατοφόρου. 
Από αµφότερες τις πλευρές θα υπάρχουν µεταλλικοί πείροι οι οποίοι προσαρµόζονται στους 
πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος και 
χρησιµεύουν για την ανατροπή του κάδου µέσα στη χοάνη του απορριµµατοφόρου για την 
εκκένωση των απορριµµάτων.  
 
Άρθρο 8ο - Τεχνικές Προδιαγραφές Ανταλλακτικών Κάδων Απορριµµάτων 
 
Όλα τα ανταλλακτικά εξαρτήµατα κάδων πχ. ρόδες, ποδοµοχλοί, καπάκια κλπ θα είναι 
προδιαγραφών αντίστοιχων µε αυτών που χρησιµοποιούνται στους προς προµήθεια 
καινούργιους κάδους. 
 
Άρθρο 9ο - Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών Συντήρησης 
 
Οι τιµές µονάδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης περιλαµβάνουν 
την εργασία του συνεργείου και το κόστος ανταλλακτικών. 
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης είναι ενδεικτικές. 
 
Επειδή δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιες ζηµιές θα εµφανίσουν οι κάδοι του ∆ήµου 
και ποιες επισκευές θα απαιτηθούν, οι ποσότητες κάθε είδους (επισκευής) µπορούν να 
αυξοµειωθούν χωρίς µεταβολή του ενδεικτικού προϋπολογισµού οµάδας. 
 
       Ο Συντάξας                    Θεωρήθηκε 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος                   Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ                                          Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆/νση Περιβάλλοντος        Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- 
         ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑ∆ΩΝ 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

• Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον όλες αποτελούν απαράβατους όρους 
(άρθρο 91 του Ν. 4412/16). 

 
• Επειδή το υλικό της εν λόγω προµήθειας είναι διαιρετό, έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να 

προσφέρει είτε για µία ή περισσότερες ή και για όλες τις οµάδες του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

 
• Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας, απολύτως καινούργια και 

αµεταχείριστα. Οι µεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  

 
• Oι κάδοι και τα ανταλλακτικά τους πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή 
αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών κατά ΕΝ, καθώς και 
πιστοποίηση CE.  
Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν κάθε άλλη πιστοποίηση των κάδων που τυχόν 
διαθέτουν σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας της πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται 
και της παραγωγικής τους διαδικασίας και διακίνησης, προς ενίσχυση της βαθµολογίας τους 
όσο αφορά στο κριτήριο της ποιότητας. 

 
• Στον κάθε τροχήλατο κάδο θα υπάρχουν ανάγλυφα γραµµένα το έτος παραγωγής και η 

επωνυµία του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης ο κάθε κάδος θα φέρει τα στοιχεία 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, καθώς επίσης λέξεις ή φράσεις που θα ζητήσει η Υπηρεσία 
Καθαριότητας του ∆ήµου. 

 
6. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας συντήρησης κάδων είναι υπεύθυνος για την επιλογή του 

προσωπικού του συνεργείου του το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και 
έµπειρο για την εργασία που θα εκτελέσει, καθώς επίσης για την τήρηση όλων των 
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία 

 
7.  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και    

 εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών κατόπιν έγγραφης εντολής αρµοδίων οργάνων 
µε  ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή. 

 Οι υπηρεσίες συντήρησης θα έχουν διάρκεια καταρχήν ενός (1) έτους ή µέχρι εξαντλήσεως 
 του συµβατικού ποσού. 
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις. 
 

8.  Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του 
 Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ 
11β  του νόµου αυτού, ταυτόχρονα µε την προσκόµιση των ειδών. 

 
9. Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

 άποψη προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86) για κάθε οµάδα του ενδεικτικού 
 προϋπολογισµού. 
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Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάση του 
κόστους µε χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσµατικότητας. 
 
Η αξιολόγηση περιλαµβάνει κριτήρια όπως: 
Κ1) ποιότητα, περιλαµβανοµένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά, ο σχεδιασµός για όλους τους χρήστες καθώς επίσης καινοτόµα 
χαρακτηριστικά, 
Κ2) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, 
Κ3) οι όροι παράδοσης όπως η ηµεροµηνία παράδοσης, η διαδικασία και προθεσµία 
παράδοσης, 
Κ4) παροχή εγγύησης. 
 
Η στάθµιση που προσδίδεται σε κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια είναι 0,5 – 0,2 – 0,2 
– 0,1 αντίστοιχα (συνολικό άθροισµα συντελεστών στάθµισης : 1).  
Η βαθµολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο :  
Β=0,5*K1 + 0,2 *K2 + 0,2*K3 + 0,1*K4. 
 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η 
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι όροι 
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν 
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της προσφοράς του συµµετέχοντα προς τη 
βαθµολογία της. 
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη τιµή 
της προσφοράς και το κόστος (του ενδεικτικού προϋπολογισµού). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συγκριτική τιµή προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο 
(προσφορά συµµετέχοντα) / (κόστος ενδεικτικού προϋπολογισµού). 

 
 
 
 
        Ο Συντάξας                  Θεωρήθηκε 
 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος                  Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε 38 Χειριστών Η/Υ                                        Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆/νση Περιβάλλοντος        Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, …./...../201... 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ : 213 2030623- Fax : 2132030630 
e-mail: milonas@dionysos.gr   
                                                              

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Μεταλλικός Κάδος Χωρητικότητας 1.100 Λίτρων 
µε Πλαστικό Καπάκι, µε Τέσσερις Τροχούς, 
µε  Ποδοµοχλό Ανοίγµατος και Ποδόφρενο 
Ακινητοποίησης κατάλληλος για Μηχανική 
Ανύψωση 

60   

2 Μεταλλικός κάδος χωρητικότητας 660 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι µε τέσσερις τροχούς, µε 
ποδοµοχλό ανοίγµατος και ποδόφρενο 
ακινητοποίησης κατάλληλος για µηχανική 
ανύψωση 

30   

3 Ανταλλακτικές ρόδες απλές για µεταλλικούς 
κάδους 1.100 & 660 λίτρων 

101   

4 Ανταλλακτικές ρόδες µε απλό ποδόφρενο για 
µεταλλικούς κάδους 1.100 & 660 λίτρων 

100   

5 Ανταλλακτικό καπάκι κάδου για µεταλλικούς 
κάδους 1.100 λίτρων 

15   

6 Ανταλλακτικό καπάκι κάδου για µεταλλικούς 
κάδους 660 λίτρων 

10   

7 Ανταλλακτικός µηχανισµός ανύψωσης 20   

 Σύνολο Οµάδας Α:    

ΟΜΑ∆Α Β 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

1 Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 360 λίτρων µε 
πλαστικό καπάκι, µε ∆ύο Τροχούς 

10   

2 Πλαστικός Κάδος Χωρητικότητας 240 Λίτρων µε 
Πλαστικό Καπάκι, µε ∆ύο Τροχούς 

42   

3 Ανταλλακτικός µηχανισµός ανύψωσης για 
πλαστικό κάδο 360 λίτρων  

10   

4 Ανταλλακτικός µηχανισµός ανύψωσης για 
πλαστικό κάδο 240 λίτρων 

10   

 Σύνολο Οµάδας Β:    

 
 

ΟΜΑ∆Α Γ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου 2 
απορριµµάτων (χωρητικότητας 3m³) 
υπόγειας αποθήκευσης 

2   

     

 Σύνολο Οµάδας Γ:    

 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Προµήθεια εφεδρικού πλαστικού κάδου 
συστήµατος υπογειοποιηµένης 
αποθήκευσης 

2   

     

 Σύνολο Οµάδας ∆:    

 
 

ΟΜΑ∆Α Ε (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ)  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 Αντικατάσταση καπακιού κάδου απορριµµάτων 
1100 λίτρων 

10   

2 Αντικατάσταση λάµας ποδοµοχλού 10   

3 Αντικατάσταση τροχού χωρίς πέδηση 20   

4 Αντικατάσταση Τροχού κάδου µε πέδηση 20   

5 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση Τροχού χωρίς 
πέδηση 

20   

6 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση  Τροχού µε 
πέδηση 

20   

7 Αντικατάσταση Σωλήνα Σκεπάστρου 18   

8 Αντικατάσταση Μηχανισµού Ανύψωσης 
(ποδοµοχλού) 

24   
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9 Επισκευή κυρίως σώµατος (κορµού)  κάδου 
(στρεβλώσεων, αποκατάσταση πυθµένα κ.λ.π.) 

18   

10 Αντικατάσταση µπράτσων κάδων (ζεύγος) 15   

 Σύνολο Οµάδας Ε:    

     

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α-Ε)    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α-Ε)    

 
 

Γενικό σύνολο, ολογράφως: ................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 


