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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Άγιος Στέφανος,  /   /2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ :                   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29  
& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ  
14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΗΛ.: 2132030644                 
FAX.: 2132030630  
 
ΘΕΜΑ :  «Προµήθεια  υπογείων κάδων απορριµµάτων» 
 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α). 

β. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, 
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α). 

γ. Του Ν 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
68/Α). 

δ. Του Ν 3469/2006 « Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). 

ε. Του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 

στ. Του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α). 

ζ. Του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α). 

η. Του άρθρου 26 του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις κ.λ.π.» 
(ΦΕΚ 226/Α). 

θ. Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη κ.λ.π.» (ΦΕΚ 85/Α). 

ι. Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 
1στ του Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν 1726/44 
(ΦΕΚ 190/Α). 

ια. Του Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 

πληρωµών στις εµπορικές 
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συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α). 

ιβ. Της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/08-03-1993 «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 
185/Β). 

2.Την υπ’αριθ. 3113/2013 απόφαση ένταξης στο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του «Πράσινου Ταµείου» 

3. Την Π1/2235 απόφαση του Υφυπουργού ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων  για την εξαίρεση από την ένταξη στο 
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31-12-2013, των 
προµηθειών των εγκεκριµένων έργων/υποέργων του προγράµµατος  
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑ ΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΕΩΝ 2012-2015». 

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

5. Την ..../2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού, για την προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων 
 
6.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια  υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
προσφορά, για την προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 
 
 

α/α Είδος Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή 
Μονάδας 

(€) 
Σύνολο(€) 

1 
Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου 
απορριµµάτων χωρητικότητας 3m³ 

υπόγειας αποθήκευσης 
8 12.000 96.000 

ΣΥΝΟΛΟ 96.000 
Φ.Π.Α. 23% 22.080 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 118.080 

 
 
Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του Πράσινου Ταµείου , 
εγκριτική πράξη 3113/8-8-2013.  

Άρθρο 1 

Τεχνικές προδιαγραφές 

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

διακήρυξης.  

Άρθρο 2 

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου-Αγ.Στέφανος)  την 15η Νοεµβρίου 2013 
ηµέρα Παρασκευή µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 09:00 
πµ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 09:00πµ., κατά την οποία 
λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της 
αποσφράγισης. 

 Άρθρο 3 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
καθώς και ενώσεις προµηθευτών, εφόσον για αυτές συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

α. Αυτοί οι οποίοι στερήθηκαν µε δικαστική απόφαση της ικανότητας να 
ασκούν το επάγγελµά τους. 

β. Αυτοί οι οποίοι απώλεσαν µε δικαστική απόφαση το δικαίωµα να 
συνάπτουν συµβάσεις µε τους ΟΤΑ ή να συµµετέχουν σε δηµοπρασίες των 
ΟΤΑ. 

γ. Αυτοί στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις 
προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ή από τις προµήθειες των ΟΤΑ, εφόσον 
αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 

3. Σε περίπτωση µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα 
δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις της προηγούµενης, υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στην υπηρεσία την επελθούσα µεταβολή και να προσκοµίσει 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να κριθεί εάν και αυτή 
συγκεντρώνει τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Άρθρο 4 

Προσωπική κατάσταση των ενδιαφεροµένων 

1. Αποκλείεται του διαγωνισµού αυτός που καταδικάσθηκε αµετάκλητα για 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήµατα: 

α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 2 της Κοινής ∆ράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ∆ράσης 
98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια 
του άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 
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 1991, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

2. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό, όποιος καταδικάσθηκε µε 
δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα σχετικό µε την 
επαγγελµατική του συµπεριφορά. 

3. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισµού όποιος: 

α. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση (εκούσια ή αναγκαστική), αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. 

β. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του. 

γ. Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

δ. Έχει αποδεδειγµένα φανεί ασυνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών 
του υποχρεώσεων, τόσο έναντι του ∆ήµου ∆ιονύσου όσο και έναντι των 
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

ε. Έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία ή έχει αρνηθεί να παράσχει 
τις πληροφορίες αυτές. 

στ. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της 
ελληνικής νοµοθεσίας όσο και της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής 
του. 

ζ.  ∆εν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος. 

4. Για να αποδείξουν ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι 
ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε την προσφορά τα δικαιολογητικά του 
επόµενου άρθρου. 

Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

1. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, 
µε την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α. Έλληνες πολίτες και ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 
της παρούσας διακήρυξης. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
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ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. 

Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

-οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των 
ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),  

- ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 

- ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του 
αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται 
από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου 
αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού 
µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να 
προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση 
(µόνο όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα), αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται: 

- Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συµβιβασµό 
(διαδικασία εξυγίανσης), την ειδική εκκαθάριση του Πτωχ. Κώδικα καθώς 
και την αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο πρωτοδικείο. 

- Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
 Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυµες  

εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για οµόρρυθµες και 
ετερόρρυθµες εταιρείες ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και από το 
ειρηνοδικείο εάν πρόκειται για συνεταιρισµούς. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

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

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας: 

- αφορά και τους φορείς επικουρικής 
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ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης, 

- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισµό, 

- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι 
ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, 

- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την 
εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν 
ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την 
εταιρεία. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα 
φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η 
ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος 
αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 

 ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή, αν πρόκειται για 
νοµικό πρόσωπο, το αντικείµενο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας. 
Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται 
δεκτό, εάν έχει µεν εκδοθεί µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα, η 
διάρκεια ισχύος του όµως που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα 
από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα 
δηλώνεται: 

- ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 
προµηθειών του δηµόσιου τοµέα και ότι δεν έχουν στερηθεί για 
οποιοδήποτε λόγο του δικαιώµατος συµµετοχής στους διαγωνισµούς 
αυτούς, 

- ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, 

- ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

- ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων προς ΟΤΑ ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, 

 
- ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία 

-ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν 
διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως, εκτός των 
σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει 
προκειµένου να αξιολογηθούν. 
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ζ. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), 
στα δικαιολογητικά συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται: 

- Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία 
δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή 
το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

- Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα 
επικυρωµένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή 
επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 

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. 

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν 
ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό. 

Β. Αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 

α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 
της παρούσας διακήρυξης. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. 

Εάν ο ενδιαφερόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου, το ποινικό 
µητρώο ή ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα που το 
διοικούν ή το εκπροσωπούν, κατά τα οριζόµενα αναλόγως ανωτέρω στην 
περίπτωση Α (β) για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα. 

γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για τη συνδροµή των προϋποθέσεων 
των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1Α. 

δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) 
το πολύ µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί µέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν 
γίνεται δεκτό, αν η διάρκεια ισχύος που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει 
νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση κατά τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, 
στην οποία θα δηλώνεται: 

- ότι δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώµατος 
συµµετοχής σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων, 
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- ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 

 

- ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

- ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 

στ. Τα δικαιολογητικά νοµιµοποίησης της ανωτέρω περίπτωσης ζ΄ της 
παραγράφου 1Α, όπως προβλέπονται από τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους. 

Γ. Συνεταιρισµοί. 

Οι συνεταιρισµοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην 
ανωτέρω περίπτωση Α, πρέπει να προσκοµίσουν και βεβαίωση της 
εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 

∆. Ενώσεις προµηθευτών. 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή 
που συµµετέχει στην ένωση. 

2. Εάν σε κάποια χώρα (συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορεί να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη 
δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη 
δήλωση προσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
που βεβαιώνει την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή 
εγγράφου. 

Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα 
στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων 
υποβάλλονται. 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί 
να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν ήδη κατατεθεί 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. 
Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή µνεία της προγενέστερης κατάθεσης 
των δικαιολογητικών. 

4. Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
αντιπροσωπευοµένου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 
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5. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στη διαδικασία 
της αυτεπάγγελτης αναζήτησης. 

 

6. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη πρέπει να 
φέρουν ηµεροµηνία υπογραφής του δηλούντος και να περιέχουν γενικά τα 
στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. Εφόσον υποβάλλεται από 
εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόµιµο 
εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το 

σκοπό αυτό. 

7. Η παράλειψη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά συµµετοχής ή η προσκόµιση δικαιολογητικών που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόµου, συνεπάγεται τον 
υποχρεωτικό αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου από το διαγωνισµό. 

 Άρθρο 6 

Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

 Άρθρο 7 

Αντίγραφα 

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην 
πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά και τα αντίγραφα, εφόσον 
έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν 2690/99) 
την αποδεικτική ισχύ του πρωτοτύπου. 

2. Απλά (µη επικυρωµένα) αντίγραφα εγγράφων που δεν εµπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 2690/99, όπως είναι τα ιδιωτικά, τα 
δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα, γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια 
των στοιχείων τους. 

3. Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 
52 του Κώδικα ∆ικηγόρων, πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσηµο που 
προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

4. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας ισχύουν οι ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις. 

5. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρµόζεται η 
Σύµβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84),  

πρέπει να φέρουν τη σχετική επισηµείωση –apostille επί του σώµατος του 

εγγράφου ή σε πρόθεµα. 
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 6. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν 

χρειάζονται επικύρωση. 

Άρθρο 8 
 
Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά 
εφόσον: 
 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 53 του Κώδικα ∆ικηγόρων ή 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της 
Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το 
προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή 
- έχουν µεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς µεταφραστές του Ν 3712/2008. 

Άρθρο 9 

Ελάχιστα επίπεδα οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
και τεχνικών – επαγγελµατικών ικανοτήτων 

 
Επίσης, υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού, για τον έλεγχο της 
καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων και την επιλογή των υποψήφιων 
αναδόχων, πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τη φερεγγυότητα,  την 
επαγγελµατική αξιοπιστία, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 
κατάστασή τους, και τις τεχνικές τους δυνατότητες, όπως:  
1. ∆ήλωση του προσφέροντα  περί λειτουργίας ή µη υπό καθεστώς 

νοµικών περιορισµών. 
2. ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του 

σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
3. ∆ήλωση του συµµετέχοντα για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
4. ∆ήλωση του προσφέροντα µε στοιχεία για τη συνέπεια στην 

εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των 
υποχρεώσεών του προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα.  

5. ∆ήλωση του προσφέροντα για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να 
έχει κάνει ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί. 

6. Υποβολή δικαιολογητικών για την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική   
επάρκεια του συµµετέχοντα όπως: 
6.1.α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων. 
β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η 
δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
γ) ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, 
ενδεχοµένως, του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες  
οικονοµικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την 
ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των 
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον 
εν λόγω κύκλο εργασιών. 
6.2. Ο συµµετέχοντας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη για την  
συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτές. Στην περίπτωση 
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αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν, µε την 
προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών.  

7. Υποβολή δικαιολογητικών για τις τεχνικές ικανότητες των 
συµµετεχόντων  όπως: 
1.α) i) υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά 
την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών 
και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες 
της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να 
διαβιβάζει τα  πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην αναθέτουσα αρχή, 
ii) υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται 
εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) 
είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν 
είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα 
β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, 
ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται 
για δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο 
εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου) περιγραφή του τεχνικού 
εξοπλισµού, των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής ή ο πάροχος 
υπηρεσιών για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού 
µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του 
γ) δήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του 
παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και τον αριθµό των στελεχών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία 
δ) δήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον 
τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης 
για την εκτέλεση της σύµβασης 
ε) αναφορά του τµήµατος της σύµβασης, το οποίο ο πάροχος 
υπηρεσιών προτίθεται, ενδεχοµένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας 
στ) όσον αφορά στα προϊόντα που παρέχονται: 
i) δείγµατα, περιγραφή ή/και φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των 
οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της 
αναθέτουσας αρχής, 
ii) πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες  
υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, που έχουν σχετική αρµοδιότητα, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόµενη 
µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα. 
2. Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για 
µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για 
την εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, παραδείγµατος χάριν µε την προσκόµιση της δέσµευσης των  
φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τους 
αναγκαίους πόρους. 

 
8. Πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 
για το εργοστάσιο κατασκευής και για τον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. 
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Άρθρο 10 

Προέλευση των προσφεροµένων υλικών 

1. Όσοι συµµετάσχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις 
προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 
προσφέρουν, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. 

Επίσης, ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην τεχνική προσφορά του το 
εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και 
τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού 
προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να  

δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 
εγκατάστασής του καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της 
τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µια από αυτές τις φάσεις. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 
που δηλώνεται για την κατασκευή (µερικά ή ολικά) των υλικών έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου και των 
ΟΤΑ, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, 
µερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, υποχρεούνται να επισυνάψουν 
σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου 
όπου θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνει ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισµού στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση. 

3. ∆εν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, εάν ο 
διαγωνιζόµενος έχει ήδη στη διάθεσή του τα προσφερόµενα είδη και ως εκ 
τούτου δεν εξαρτάται από τον κατασκευαστικό οίκο για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 

4. Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 µπορεί να προέρχεται και από 
τον εµπορικό αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου, εφόσον όµως η 
εξουσία του αντιπροσώπου να δεσµεύει µε δήλωσή του τον κατασκευαστή 
προκύπτει από στοιχεία υποβαλλόµενα µε την προσφορά επί ποινή 
αποκλεισµού αυτής. 

Άρθρο 11 

Εγγυήσεις 

1. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε 
το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Επίσηµη θεωρείται η 
µετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 8 της διακήρυξης. 



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012‐2015»                                                                                           
         Πράσινο Ταμείο  

13 

Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου 
γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο 
διαγωνισµό. 

Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης 
υπέρ του ∆ήµου ∆ιονύσου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 
εφόσον το περιεχόµενο της παρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον τρόπο 
που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων  

των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών. 

2. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση συµµετοχής συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
περιέχεται στο συνηµµένο Παράρτηµα … και πρέπει να έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, 
υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η 
παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Εγγύηση καλής λειτουργίας. 

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

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής 
οφείλει ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει 
ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµά του, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η 
οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. 

Πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση για ποσό ίσο 
µε το …..% της συµβατικής αξίας των υλικών. 

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

5. Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής 
λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 12 

Εναλλακτικές προσφορές 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει µία µόνο προσφορά. 

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε 
περίπτωση που υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται 
ρητά από τους προµηθευτές, καµία από αυτές δεν λαµβάνεται υπ’ όψη.  

Άρθρο 13 

Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίγραφα, 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι 
ακόλουθες ενδείξεις: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο 
τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ∆ΗΜΟΣ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 9, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

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

2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή 
τους νοµίµους εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µονογράφεται από τον 

προσφέροντα. 
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Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες 
την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

4. Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δεν 
γίνονται δεκτές.  

Άρθρο 14 

Εµπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς 

Σε περίπτωση που η προσφορά περιέχει στοιχεία και πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν 
διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώσει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». 

Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 
προστασία του απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή σε 
στοιχεία προστατευόµενα από δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

 Άρθρο 15 

Αποκλίσεις – ∆ιευκρινίσεις – Αντιπροσφορές 

1. Ο διαγωνιζόµενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του 
αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους 
της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή και να 
γίνουν δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της. 

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο του 
∆ήµου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαµβάνονται υπ’ όψη µόνο εκείνες που 
ζητήθηκαν. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Άρθρο 16 

Τιµή προσφοράς 

1. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις 
υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των 
υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου. 

Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά 
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µονάδα ως εξής: 

α. Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ’ όψη η τιµή µε κρατήσεις 
χωρίς ΦΠΑ. 

2. Επειδή η προϋπολογιζόµενη αξία της προµήθειας είναι ενδεικτική, 
επιτρέπεται η υποβολή προσφορών µε τιµή µεγαλύτερη της αξίας αυτής. 

3. Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής που εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή µε την οποία δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη 
την προσφερόµενη ποσότητα. 

4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο 
προµηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισµού 
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα 
και η αξιοπιστία της προσφοράς. Εάν δεν δοθούν οι διευκρινίσεις αυτές ή 
αν αυτές που δόθηκαν κριθούν αιτιολογηµένα ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η 
προσφορά απορρίπτεται. 

Άρθρο 17 

Υποβολή προσφορών 

1. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Ταχ. Κώδικας 14565 

Η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών στην υπηρεσία λήγει στις 09:30πµ  
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας διαγωνισµού, δηλαδή τ στις 14/11/2013 και ώρα 15:00µµ που 
κλείνει το πρωτόκολλο.  

Οι προσφορές µπορεί επίσης να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή του 
διαγωνισµού από ώρα 09:00 µέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της 
παρούσας. 

Προσφορά η οποία υποβάλλεται στην 
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υπηρεσία εκπρόθεσµα ή κατατίθεται στην επιτροπή µετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

2. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή του διαγωνισµού ως εξής: 

- Αν ο προµηθευτής είναι φυσικό πρόσωπο (ατοµική επιχείρηση), η 
προσφορά κατατίθεται είτε από τον ίδιο είτε από πρόσωπο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. 

- Αν ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, την προσφορά καταθέτει 
αυτός που εκπροσωπεί την εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό ή το 
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 

- Αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προµηθευτών, κατατίθεται από 
όλα τα µέλη της ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. 

3. Λόγω του µεγάλου αριθµού των δικαιολογητικών και των λοιπών 
εγγράφων που περιέχονται στην προσφορά και επειδή επί πλέον αυτά 
πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, δεν είναι δυνατή η 
υποβολή των προσφορών µε τηλεοµοιοτυπία. 

 Άρθρο 18 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό 
διάστηµα εξήντα (60)ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

2. Εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, η ισχύς της 
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται από τον προµηθευτή για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

 Άρθρο 19 

Αποσφράγιση των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια από την επιτροπή 
διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την 28/2013 απόφαση της Οικονοµικής  
Επιτροπής, στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ιονύσου (Λ.Μαραθώνος, αριθµός 29, 
γραφείο Προµηθειών), κατά την ακόλουθη διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την επιτροπή διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά 
µονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή, στην κατοχή της οποίας 
και παραµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών και των 
λοιπών στοιχείων της προσφοράς. 
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Τα στοιχεία αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τα δικαιολογητικά που 
περιέχονται σε αυτές καταχωρούνται σε πρακτικό της επιτροπής. 

β. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, για όσες από αυτές 
κρίθηκαν αποδεκτές, θα γίνει από την ίδια επιτροπή την 15/11/2013, στο 
δηµοτικό κατάστηµα ∆ιονύσου 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται στους ενδιαφερόµενους. 

Όσοι διαγωνιζόµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό και 
των τιµών που προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 20 

Αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 

1. Για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, προκειµένου 
να κριθεί εάν αυτό είναι συµφέρον ή όχι για την αναθέτουσα αρχή, 
λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

β. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

γ. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και µε την τρέχουσα στην αγορά τιµή για 
όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 

Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που προτείνουν την ίδια τιµή και 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

3. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του 
διαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Άρθρο 21 

Έλεγχος εγκαταστάσεων του προσφέροντος ή του 
υποκατασκευαστή 

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 
εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του 
προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα µετακίνησης της επιτροπής του 

διαγωνισµού βαρύνουν τον 
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προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε 
βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του δηµοσίου, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης 
καταβολής, η προσφορά του υπόχρεου δεν αξιολογείται. 

Άρθρο 22 

Ενστάσεις - προσφυγές 

1. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 
ή της νοµιµότητας της διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 
αυτόν, υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή κατά της 
συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν ή κατά της κατακύρωσης κοινοποιούνται 
από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφονται, µέσα σε δύο (2) 
ηµέρες από την υποβολή τους. 

2. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται η οικονοµική επιτροπή, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

3. Κατά των πράξεων της οικονοµικής επιτροπής µπορεί να ασκηθεί στον 
Ελεγκτή Νοµιµότητας η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του Ν 
3852/2010. Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση της 
παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων. 

 Άρθρο 23 

Κατακύρωση 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των 
προσφορών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για 
ποσότητα ίση ή µικρότερη της προϋπολογισθείσης σε ποσοστό µέχρι …… Για 
την κατακύρωση µικρότερης ποσότητας κάτω από το ποσοστό αυτό, 
απαιτείται η προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή.  

 Άρθρο 24 

Χρόνος παράδοσης των υλικών 

Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία µέσα σε χρόνο 
εξήντα (60) ηµερών  από την υπογραφή της σύµβασης , σε σηµεία που θα 
υποδειχθούν από την υπηρεσία, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των 
σηµείων στα οποία θα παραδοθούν τα υπό προµήθεια  

Προσφορές που ορίζουν µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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 Άρθρο 25 

Παραλαβή των υλικών 

Η  παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από 
µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο 15 ηµερών από την παράδοση των 
υλικών. 

Κατά τη διάρκεια παραλαβής καλείται να παραστεί, αν το επιθυµεί, ο 
προµηθευτής ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του. 

 

Άρθρο 26 

Τρόπος πληρωµής – Τόκοι υπερηµερίας 

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

2. Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει πέραν των εξήντα (60) 
ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου, ο ∆ήµος ∆ιονύσου καθίσταται 
υπερήµερος και οφείλει τόκους υπερηµερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον προµηθευτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 166/2003 (ΦΕΚ 
138/Α). 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Άρθρο 27 

Κρατήσεις 

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

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

β. Υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ποσοστό 
0,30%. 

γ. Υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσοστό 0,25%. 

δ. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4%. 

ε. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 
0,10% (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν 
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4072/2012). 

Οι κρατήσεις µε στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ υπόκεινται σε αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%.  

Άρθρο 28 

Εκχώρηση της σύµβασης 

Εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση δεν είναι 
δυνατή. 

 Άρθρο 29 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση  Λεωφ. 
Λίµνης Μαραθώνα 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 Αρµόδιος Υπάλληλος Χαράλαµπος 
Μυλωνάς  Τηλέφ. 213-2030623, FAX 213-2030630, Ηλεκτρον. 

∆/νση:milonas@dionysos.gr 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν 
χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά στους ενδιαφερόµενους, ύστερα 
από αίτηση που υποβάλλεται στην ανωτέρω υπηρεσία µέχρι 14/11/2013. 

Άρθρο 30 

∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν 3861/2010 και θα δηµοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες Ηµερησία και Γενική ∆ηµοπρασιών 
καθώς και στις τοπικές (ή νοµαρχιακές) εφηµερίδες ∆ηµότης Ανατολικής 
Αττικής και Αττικό Βήµα. 

Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος ∆ιονύσου, ενώ ολόκληρη η 
διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του άρθρου 11 του Ν 4013/2011 και θα αποσταλεί στα 
επιµελητήρια, στους συνδέσµους και στον ΕΟΜΜΕΧ. 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωµ. ΝΣΚ 
204/2010). 

 Άρθρο 31 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του νόµου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
µνηµονεύονται στο προοίµιο της διακήρυξης. 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 41 / 2013 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Υπόγειων Κάδων 
Απορριµµάτων 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να υλοποιηθεί η προµήθεια και 
εγκατάσταση (8) υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων, 
χωρητικότητας 3m³ περίπου έκαστος, προκειµένου να αναπτυχθεί στο ∆ήµο 
ένα πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής απορριµµάτων 
(οικιακών & ανακυκλώσιµων), το οποίο θα καλύπτει την υγιεινή απόρριψή 
τους σε σηµεία της πόλης που:  
8. είτε χρειάζονται αυξηµένο αριθµό κάδων (απαιτείται, δηλαδή, να υπάρχει 

µεγάλη διαθέσιµη χωρητικότητα) µε χωροταξικές όµως δυσκολίες στη 
χρήση τυποποιηµένων τροχήλατων κάδων (υπάρχει, δηλαδή, στενότητα 
χώρου ή άλλες ιδιαιτερότητες), όπως π.χ. πέριξ πλατειών του ∆ήµου που 
λειτουργούν πολλά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ή κοντά 
στο σταθµό του ΟΣΕ στον Άγιο Στέφανο,  

9. είτε απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθµιση του περιβάλλοντα 
χώρου τους.   

 
Οι υπόγειοι κάδοι θα πρέπει είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής 
µε επαρκή, αποδε-δειγµένη και δοκιµασµένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. Πρωτότυπα συστήµατα υπόγειων κάδων που δεν έχουν 
δοκιµαστεί επιτυχώς δεν µπορούν να γίνουν δεκτά. Το σύστηµα των 
υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής 
ώστε να διασφαλίζεται η µακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήµατα. 
Ειδικότερα το υπέργειο τµήµα θα πρέπει να εµφανίζει σχεδιασµό που 
προσφέρει αρχιτεκτονική εναρµόνιση µε τον περιβάλλοντα χώρο του σηµείου 
εγκατάστασης. 
 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για τη συλλογή τους από συµβατικού τύπου 
απορριµµατοφόρα οπίσθιας φόρτωσης (µε υπερκατασκευή τύπου πρέσας) τα 
οποία θα είναι εφοδιασµένα µε υδραυλικό µηχανισµό γερανοφόρου (τύπου 
παπαγαλάκι).  Η εκκένωσή τους θα επιτυγχάνεται υποχρεωτικά µε 
προσαρµογή στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού 
µηχανισµού του απορριµµατοφόρου οχήµατος µε τον οποίο ανατρέπονται οι 
κοινοί τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων. Οι κάδοι θα είναι κατασκευασµένοι µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν τις απαιτούµενες συνθήκες ασφάλειας 
κατά το χειρισµό τους. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
118.080,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και η υλοποίησή της θα γίνει 
από χρηµατοδότηση του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του Πράσινου Ταµείου, κατόπιν 
σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (70/2013) περί υποβολής 
πρότασης, έγκρισής της από το Πράσινο Ταµείο (απόφαση 52.1/2013 του 
∆.Σ. της 25.7.2013 του Πράσινου Ταµείου, η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο 
µε το µε αρ. πρωτ. 3113/8.8.2013 έγγραφο του Πράσινου Ταµείου) και 
αποδοχή της επιχορήγησης από το Πράσινο Ταµείο µε την 180/2013 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία 
εγκρίθηκε και η διενέργεια (αναγκαιότητα) της προµήθειας. 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε βάση τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου µε κριτήριο κατακύρωσης την 
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χαµηλότερη προσφορά. 
 
Ο Συντάξας     
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός, ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός 
Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών ∆ΤΥ   ∆ιευθύντρια 
Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012‐2015»                                                                                           
         Πράσινο Ταμείο  

26 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Προµήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων 
 
 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α Είδος Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή 
Μονάδας 

(€) 
Σύνολο(€) 

1 
Προµήθεια και εγκατάσταση κάδου 
απορριµµάτων χωρητικότητας 3m³ 

υπόγειας αποθήκευσης 
8 12.000 96.000 

ΣΥΝΟΛΟ 96.000 
Φ.Π.Α. 23% 22.080 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 118.080 

 
Ενδεικτική δαπάνη προϋπολογισµού: εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες και οδγόντα 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
 
Ο Συντάξας     
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός 
Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια 
Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Προµήθειας 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος 
υπόγειων κάδων απορριµµάτων (15 τεµάχια) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου σε κεντρικά σηµεία της πόλης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας υπάγονται στις 
διατάξεις: 
- του Ν.2286/95/ΦΕΚ Α’ 19 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
Συναφών Θεµάτων» 
- του Ν.3463/2006/ ΦΕΚ Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
- του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
- του Ν.3548/2007/ ΦΕΚ Α' 68 «Καταχώρηση ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες ∆ιατάξεις»  
- της Υ.Α.11389/93/ ΦΕΚ Β’185 «ΕΚΠΟΤΑ» 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. Συµβατικά Στοιχεία 
 
Συµβατικά στοιχεία είναι: 
- Η διακήρυξη δηµοπρασίας 
- Η παρούσα µελέτη 
- Το τιµολόγιο προσφοράς 
- Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική προδιαγραφή) της προσφοράς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4. Αξία και Τρόπος Εκτελέσης της Προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό 
διαγωνισµό µε βάση τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου. 
Η αξία της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 118.080 € συµπ/νου του 
ΦΠΑ, θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α 20.7135.0011 µε τίτλο «Προµήθεια 
Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων» πίστωση του οικονοµικού έτους 2013 του 
∆ήµου.  
Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 του Πράσινου Ταµείου, 
εγκριτική πράξη 52.1/2013 απόφαση του ∆Σ του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. Σύµβαση 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος 

αυτής, είναι υποχρεωµένος να 
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προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε ηµερών ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα ηµερών από της κοινοποίησης σε αυτόν του 
αποτελέσµατος, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέτει, την κατά το 
άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί 
της αξίας της σύµβασης µη συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την έκδοση του πρωτόκολλου παραλαβής του υπό 
προµήθεια είδους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7. Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 
 
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προµήθεια είδους, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, σε καµία 
περίπτωση όµως δεν θα είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής του από το ∆ήµο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου 
 
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον 
δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στον 
προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. Πληµµελής Κατασκευή 
 
Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισµού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το βελτιώσει ή και να το 
αντικαταστήσει αν η Υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10. Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις 
που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11. Εξοφλητικός Λογαριασµός 
 
Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά την οριστική παραλαβή του υπό 
προµήθεια είδους. 
Η τιµή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια 
της προµήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
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ΑΡΘΡΟ 12. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή 
 
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν σε σηµεία που θα υποδειχθούν από 
το ∆ήµο ενώ οι τιµές της προσφοράς θα είναι τελικές.  
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών ενεργείται από την 
αρµόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την απόρριψη 
των υπό προµήθεια ειδών ή την αντικατάστασή τους. 
Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός 
της από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπου. 
 
 
Άρθρο 13. Χρόνος Παράδοσης 
 
Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιµα προς λειτουργία, εντός 
χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, µε την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο των σηµείων στα οποία θα παραδοθούν τα υπό 
προµήθεια είδη θα έχει καθοριστεί εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 
Ο Συντάξας     
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός 
Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια 
Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προµήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων 
 
 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1. Γενικά Στοιχεία 
 
Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προµήθεια & εγκατάσταση συστήµατος 
υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου.  
 
Συγκεκριµένα το σύστηµα θα αποτελείται από 8 τεµάχια υπόγειων κάδων 
χωρητικότητας 3m³ περίπου έκαστος, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 
πρόγραµµα εναλλακτικού συστήµατος συλλογής από την ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής 
αποθήκευσης των απορριµµάτων (οικιακών & ανακυκλώσιµων) σε σηµεία της 
πόλης που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σηµεία που 
απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθµιση του περιβάλλοντα χώρου 
τους (πχ πλατείες, πεζόδροµοι, κλπ). 
 
Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου, προκειµένου να 
εγκατασταθούν περαιτέρω σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία 
σε συστοιχίες π.χ των 2 τεµαχίων.  
Η ακριβής θέση εγκατάστασης τους θα δοθεί από την Υπηρεσία.  
 
Προβλεπόµενα σηµεία εγκατάστασης των υπό προµήθεια υπόγειων κάδων: 
 
α/α Θέση Ποσότητα 
1 ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς, Πλατεία, σε δύο θέσεις 4 Κάδοι 
2 ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, Σταθµός ΟΣΕ και Καµέλια 4 Κάδοι 
   
 ΣΥΝΟΛΟ 8 Κάδοι 

 
Στις προβλεπόµενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων κάδων οι απαιτούµενες 
εργασίες εγκατάστασής τους θα πραγµατοποιηθούν µε δαπάνη του αναδόχου 
ως περιγράφεται αναλυτικά στη παρακάτω παράγραφο 2.3.  
 
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. 
 
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 
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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 θα εφοδιαστούν 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. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. Ειδικά Στοιχεία - Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
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 
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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. 
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 
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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. 
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 
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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 
 
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 
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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. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 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: 
 
3.1 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.  
   
3.2 Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας: 
- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. 
- Γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 
- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 
 
3.3 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριµµάτων: 
- Υλικό κατασκευής. 
- ∆ιαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος του κάδου.  
  
3.4 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).  
- 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). 
 
3.5 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 
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ανοίγµατος καθώς και περιγραφή του συστήµατος κλειδώµατος. 
 
3.6 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. 
 
3.7 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων: 
- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης  
- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες 
συναρµολόγησης, κλπ. 
 
3.8 Πληροφορίες για το χρόνο παράδοσης: 
Υποβολή δήλωσης για το χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση 
λειτουργίας.  
 
3.9 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. 
 
3.10 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. 
 
3.11 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. 
 
3.12 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  
- ∆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 



Χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012‐2015»                                                                                           
         Πράσινο Ταμείο  

37 

ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιµές : 
- Αντοχή πλατφόρµας ασφαλείας  
- Λειτουργικότητα πλατφόρµας ασφαλείας  
- Αντοχή πλατφόρµας πεζόδροµου κυκλοφορίας πεζών  
 
 
Ο Συντάξας     
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος   
Μηχανολόγος Μηχανικός 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
 
 
Ελέγχθηκε       Θεωρήθηκε 
 
 
Κουρουπάκη Αγγελική     Αγγελίνα Άννα 
Τοπογράφος Μηχανικός     Πολιτικός 
Μηχανικός 
Προϊσταµένη Έργων & Μελετών    ∆ιευθύντρια 
Υπηρεσιών 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 


