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Αρ. Πρωτ. 24175

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29, 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 
τηλ:2132030665, FAX: 2132030630 
email:triantafyllidou@dionysos.gr

Πρός:κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων»

CPV: 19640000-4  με  τίτλο  «Σάκοι  και  τσάντες  αποβλήτων  και  απορριμμάτων  από
πολυαιθυλένιο». 
18REQ003307803

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  2  90  /201  8   (ΑΔΑ:  Ω3ΝΑΩ93-1ΤΨ) Απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  ο  Δήμος  Διονύσου  θα  προχωρήσει,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την περ. (8) και της περ (31) της
παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Προμήθειας Σάκων» και
στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια,  σύμφωνα με τους όρους της  24/2018
Μελέτης της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος,  η  οποία  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσης. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  9.493,44€  (Εννέα Χιλιάδες τετρακόσια
ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  σε βάρος του
Κ.Α.  35.6634.0002 με  τίτλο  “Προμήθεια  Ειδών  Καθαριότητας  και  Ευπρεπισμού  (Σακούλες
κλπ)”, εκ των οποίων τα 4.500,00€ θα χρεωθούν στον ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του
Δήμου Ο.Ε. 2018 και τα υπόλοιπα 4.993,44 € σε αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δή-
μου Ο.Ε. 2019 
Έκαστος ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσφέρει για όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού .

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 23/07/2018 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ 
15:00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Σακούλα Ελαφρού Τύ-
που 60x80 cm

Τεμάχιο 21.300 0,06 1.278,00

2 Σακούλα Ελαφρού Τύ-
που 80x110 cm

Τεμάχιο 25.200 0,14 3.528,00

3 Σακούλα Βαρέως Τύπου 
110x130 cm

Τεμάχιο 9.500 0,30 2.850,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.656,00
ΦΠΑ 24% 1.837,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ 24% 9.493,44
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 &
96 του Ν.4412/2016 )

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4  του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α΄75)  του νομίμου
εκπροσώπου  στην  οποία  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   και  να
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  ο  οικονομικός
φορέας :

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 24/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  ,  η

οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και

το ειδικό είδος των εργασιών τους-το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της
πρόσκλησης.  Η  μή  συνάφεια  θα  οδηγεί  σε  αποκλεισμό  του  συμμετέχοντος  (το
πιστοποιητικό  να  έχει  εκδοθεί  εντός  των  τελευταίων  6  μηνών  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

5) Με  την  κατάθεση  της  προσφοράς  του,  με  ποινή  αποκλεισμού,  κάθε  ενδιαφερόμενος
πρέπει  να  προσκομίσει  υπεύθυνη  δήλωση  για  την  ποιότητα  του  χρησιμοποιούμενου
υλικού  και  το  ότι  είναι  απαλλαγμένο  από  τοξικά  στοιχεία  (μόλυβδο,  κάδμιο,  χρώμιο,
υδράργυρο

6) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προφορά
λόγω χρονικού περιορισμού : 
 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. 

 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 την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 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 εκκαθαρι-
στή 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 ανα-
φέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαί-
ωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιο-
γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρ-
χές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγ-
γραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 

 Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκο-
μίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασια-
κών Σχέσεων ή  Ένορκη Βεβαίωση, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτω-
ση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική υπεύ-
θυνη δήλωση

 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

2



δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α'188).

7) Τεχνική προσφορά
8) Οικονομική προσφορά.

Η  μη  ανταπόκριση  στους  όρους  της  σύμβασης  ή  πλημμελής  παροχή  των  ζητούμενων
προμηθειών  επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 203,218 και 219 του ν.4412/2016

Πληροφορίες και διευκρινήσεις :
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες  Ελισάβετ Μακαριώτη-
Μακαριάδη Τηλ: 2108004830, e-mail: makariadi@dionysos.gr.
2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία  μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Τριανταφυλλίδου τηλ
2132030665 e-mail: triantafyllidou@dionysos.gr

Συνημμένα:
1.Τεχνικη μελέτη & Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
2.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
 

Η Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης

Αγγέλα  Αγαθοκλέους
Ακριτίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  24 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί πλαστικές σακούλες, ελαφρού και
βαρέως  τύπου,  για  χρήση από  το  εργατοτεχνικό  προσωπικό  (καθαριότητας,  πρασίνου  κλπ)  του
Δήμου.
Η σκοπιμότητα της διενέργειας της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 78/2018 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
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Ο Δήμος διατηρεί  το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ.
3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων που θα
συναφθούν, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα
μελέτη ειδών και υπηρεσιών, με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%)
του ποσού της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιώντας πόρους από το εγκεκριμένο και διατιθέμενο
ποσό της σχετικής απόφασης Ο.Ε., οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί  λόγω της προσφερθείσας
από τον ανάδοχο έκπτωσης.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του  Ν.  3463/2006  (περί  «Κύρωσης  του  Κώδικα  Δήμων  &  Κοινοτήτων»,  Φ.Ε.Κ.  114/08.06.2006

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ), 
Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

Το  CPV των ειδών είναι  19640000-4 με τίτλο «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων
από πολυαιθυλένιο». 

Η  εν  λόγω προμήθεια  θα  έχει  διάρκεια  κατ΄  αρχήν  ενός  έτους  με  δυνατότητα  επέκτασης  μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού υπολοίπου. 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ (€) 
                                           ΜΕΤΡΗΣΗΣ      ΤΗΤΑ   ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
1 Σακούλα Ελαφρού

Τύπου 60x80 cm       TEMAXIO 21.300 0,06 €        1.278,00 €

2 Σακούλα Ελαφρού
Τύπου 80x110 cm TEMAXIO  25.200 0,14 €   3.528,00 €

3 Σακούλα Βαρέως
Τύπου 110x130 cm TEMAXIO 9.500 0,30 €        2.850,00 €

ΣΥΝΟΛΟ   7.656,00 €

Φ.Π.Α. 24%   1.837,44 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   9.493,44 €

Σύνολο:  Εννέα  Χιλιάδες  τετρακόσια  ενενήντα  τρία  ευρώ  και  σαράντα  τέσσερα  λεπτά
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Όλες οι σακούλες απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένες από πρωτογενές 100% ανακυκλώσιμο
μεσομοριακό πολυαιθυλένιο  (HMDPE),  χρώματος κεραμιδί,  με  διαστάσεις  και  ελάχιστη επιθυμητή
μηχανική αντοχή ως κατωτέρω:

Διάσταση 60 x 80 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 10 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 60 gr κατά ASTM D1709.

Διάσταση 80 x 110 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 15 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 80 gr κατά ASTM D1709.

Διάσταση 100 x 130 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 20 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 100 gr κατά ASTM D1709.

Οι σακούλες θα φέρουν την ονομασία και λογότυπο του δήμου τυπωμένα σε μαύρο χρώμα. 
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Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Άρθρο 1
Με την  κατάθεση  της  προσφοράς  του,  με  ποινή  αποκλεισμού,  κάθε  ενδιαφερόμενος  πρέπει  να
προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση για  την  ποιότητα  του χρησιμοποιούμενου  υλικού  και  το  ότι  είναι
απαλλαγμένο από τοξικά στοιχεία (μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο, υδράργυρο).
Άρθρο 2
Ο Δήμος Διονύσου έχει το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο της σύνθεσης του υλικού στο Γ.Χ.Κ. ή άλλο
διαπιστευμένο  εργαστήριο  για  τον  έλεγχο  των  ανωτέρω,  καθώς  επίσης  και  σε  έλεγχο  των
προδιαγραφών αντοχής που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, με χρέωση
του αναδόχου. 
Άρθρο 3
Με την κατάθεση της προσφοράς του,  κάθε ενδιαφερόμενος  πρέπει  να αναφέρει  για  κάθε είδος
ζητούμενου υλικού, το συνολικό αριθμό σάκων ανά κιλό ή ανά συσκευασία (δέμα) παράδοσης.  
Άρθρο 4
Έκαστος  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται  να  καταθέσει  προσφορά  για  όλα  τα  είδη  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού. 
Άρθρο 5
Ο  Δήμος  μπορεί  να  αυξομειώσει  τις  ενδεικτικές  ποσότητες  κάθε  είδους  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.
Άρθρο 6
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, σε σημείο που θα
υποδείξει ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του, σε δέματα (ενδεικτικά των 20 κιλών έκαστο) για κάθε είδος
υλικού. Ο χρόνος παράδοσης καθορίζετε σε δύο (2) εβδομάδες από την παραγγελία.
Άρθρο 7
Η παράδοση του κάθε φορτίου θα συνοδεύεται και από ζυγολόγιο και ο Δήμος έχει το δικαίωμα πριν
την παραλαβή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ζυγολογίου σε πλάστιγγα της επιλογής του.
Άρθρο 8
Η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης,  αλλά και η τιμή που θα προσφέρει ο κάθε
ενδιαφερόμενος συμπεριλαμβάνει το υλικό (σάκος με το λογότυπο του τύπου), τη μεταφορά και την
εκφόρτωσή του στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

      Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Ελισάβετ Μακαριώτη-Μακαριάδη Απόστολος Παπαδόπουλος
ΠΕ Διοικητικού                         Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1 Σακούλα Ελαφρού Τύ-
που 60x80 cm

Τεμάχιο 21.300

2 Σακούλα Ελαφρού Τύ-
που 80x110 cm

Τεμάχιο 25.200

3 Σακούλα Βαρέως Τύπου 
110x130 cm

Τεμάχιο 9.500

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.656,00
ΦΠΑ 24% 1.837,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΦΠΑ 24% 9.493,44

ΑΘΗΝΑ …/…/2018

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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