
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..350/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/10/2014.. της ..25ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..14η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..32694/10-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση 
την 14-10-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το 
του από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 3ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγειινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Απόφραξη Αγωγών Οµβρίων και Φρεατίων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών 
Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 5ο «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας 
Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας».  
ΘΕΜΑ 6ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ∆ορυφορικής 
Σύνδεσης Οχηµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου 
Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Ειδών Οδοσήµανσης» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Σάκκων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Κάδων 
Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 6ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..350/2014.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Κάδων 
Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 75/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας Κάδων Απορριµµάτων για το έτος 2014   
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παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του ∆ήµου: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 21/2014 Μελέτης «Προµήθεια Κάδων 

Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», ενδεικτικού προϋπολογισµού 9.993,75 
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου, 
 
3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων» του ∆ήµου 

∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.993,75 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
20.7131.0003 µε ονοµασία «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων» και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2014). 

 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06,  
� τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11,  
� την 75/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει τη µε αριθµό 21/2014 Μελέτη «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 

Μηχανικής Αποκοµιδής», ενδεικτικού προϋπολογισµού €9.993,75, 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 

 
2. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού, ως κατωτέρω: 
 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος,.../10/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ :  ….......... 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: …....... 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
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ΤΗΛ.: 2132030638             
FAX.: 2132030630  
e-mail:theodosiadou@dionysos.gr 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια  Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής 
Αποκοµιδής » 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2). Τις διατάξεις των άρθρων 86, 158, 209 και 273 του Ν.3463/2006 
3). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
4). Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ 
5). Τις διατάξεις του Ν4281/2014, µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 
6)).Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
7). Την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
8). Την υπ΄αριθ 1867/27956/3-9-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον ∆ήµο ∆ιονύσου  
9)Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον οποίο προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση στο  Κ.Α 
20.7131.0003  οικονοµικού έτους 2014. 
10). Την  75/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας. 
11). Την ….../2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία ψηφίστηκε πίστωση 
και η διάθεση του συνολικού ποσού των 9.993,75€ και εγκρίθηκε η 21/2014 µελέτης της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι διακήρυξης. 
12) Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
13) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη 
προσφορά για το σύνολο των ζητουµένων ειδών, χωρίς δικαίωµα υποβολής εναλλακτικής 
προσφοράς, µε σφραγισµένες προσφορές. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 9.993,75€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 
         ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
 
1 Μεταλλικός Κάδος      25  325,00 €  8.125,00 € 

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

 
ΣΥΝΟΛΟ  8.125,00 €  
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ΦΠΑ 23%  1.868,75 € 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.993,75 € 

 
Β)  Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 

 
 

 
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ….....η /10/2014, ηµέρα........................στο ∆ηµοτικό 
κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 09:00πµ 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 09:30πµ 
 
2). Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια κάδων απορριµµάτων µηχανικής 
αποκοµιδής περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης 
 
3). Συµµετοχή  στο διαγωνισµό: 
 
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, 
δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 
 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας..Αν  η κοινοπραξία 
επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα 
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον. 
 
4) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
4.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισµού 
της δαπάνης της προµήθειας (µε το ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό 
µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 
Έργων. 
 
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
 
4.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
4.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν 
υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 
συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής) . 
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4.4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση 
των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής 
προσφοράς τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων 
εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν 
καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
 
 
4.5 Πιστοποιητικά  CE και ISO για τα προϊόντα που θα προσφέρουν  . 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, 
γίνονται όµως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από 
τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής 
επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. 
 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις 
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 
  
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από την 
εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν 
κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. 
 
Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια 
τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν 
από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας. ∆εν µπορεί επίσης να 
συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που 
συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον 
άλλον τρόπο.  
 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 
περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
5). Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία. 
Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. 
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι 
είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά 
και 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. 
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6). Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: 
∆ήµος ∆ιονύσου 
Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνα 29 & Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 145 65- Άγιος Στέφανος 

 
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή 
την …..η /10/2014 ηµέρα ...............και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
 
7). Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους  προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα 
(90) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
 
8). Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, στο προµηθευτή 
που προσφέρει την οικονοµικότερη προσφορά. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον 
Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
 
9). Η παράδοση των ειδών θα γίνει συνολικά µετά το δελτίο παραγγελίας της Υπηρεσίας  , 
σε προθεσµία 2 µηνών .         
 

13) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει  µετά την παράδοση των ειδών και µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
14). Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο 
εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο.  
 
15) Για την καλή εκτέλεση  των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
16) Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 
Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Θεοδοσιάδου Φωτεινή  τηλέφωνα 213 20 30 638 
και φαξ 213 20 30 630. 
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης , αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής , βαρύνουν τον ανάδοχο  

 
  Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   21 / 2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου να προµηθευτεί ο ∆ήµος ∆ιονύσου 25 µεταλλικούς 
κάδους απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε πλαστικό καπάκι και ποδοµοχλό για τη 
µηχανική αποκοµιδή των οικιακών και βιοµηχανικών στερεών απορριµµάτων στο ∆ήµο.   
 
Η δαπάνη για την προµήθεια προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 10.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου όπως 
προβλέπεται από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 2014 µε χρέωση του Κ.Α. 
20.7131.0003. 
 
Η σκοπιµότητα της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 75/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  
o του Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και  
o της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ 

∆ΕΥΤΕΡΟ)  
µε βάση τη συµφερότερη προσφορά. 
 
 
Η Συντάξασα 
 
Γεωργία Ροκίδη  
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ευρώ) 
 
 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 
         ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
 
1 Μεταλλικός Κάδος      25  325,00 €  8.125,00 € 

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

 
ΣΥΝΟΛΟ  8.125,00 €  
 
ΦΠΑ 23%  1.868,75 € 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.993,75 € 

 
 
Η Συντάξασα 
 
Γεωργία Ροκίδη  
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. Γενικά 
 
Οι προς προµήθεια µεταλλικοί 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 τις 
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. 
 
4. 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 προµηθευτές πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλουν πιστοποιητικά CE, ISO κλπ για 
τα προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσφέρουν.   
 
Στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η έννοια «περίπου» εννοείται ±5% της 
τιµής που αναφέρεται. 
 
 
Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Μεταλλικών Κάδων Απορριµµάτων 1.100 Λίτρων 
 
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους 1,5 χιλιοστών, 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. 
 

ΑΔΑ: 7ΚΞΩΩ93-ΥΓΚ



Σελίδα 12 από 15 
 

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. 
 
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: 
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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.  
 
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. 
 
Η Συντάξασα        Θεωρήθηκε 
 
Γεωργία Ροκίδη       Απόστολος Παπαδόπουλος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης   Μηχανολόγος Μηχανικός 

Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α "Α" 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 20 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΟΜΑ∆Α Α’: Στοιχεία Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας (συντελεστής βαρύτητας 50%) 
1. Ποιότητα µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης     20 25 

30 
2. Τεχνική αξία & αποδοτικότητα µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  12 15 

18 
3. Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά υλικού          8 10 

12 
     Σύνολο βασικής βαθµολογίας Οµάδας Α  40 50 
60 
 
ΟΜΑ∆Α Β’: Υποστήριξη (συντελεστής βαρύτητας 30%) 
1. Χρόνος παράδοσης            8  10 

12 
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας          8  10 

12 
3. Εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση         4   5   6 
4. Τεχνική βοήθεια             4   5   6 

    Σύνολο βασικής βαθµολογίας Οµάδας Β  24 30 36 
         
ΟΜΑ∆Α Γ’: Λοιπά Στοιχεία (συντελεστής βαρύτητας 20%) 
1. Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας        16 20 

24 
Σύνολο βασικής βαθµολογίας Οµάδας Γ  16 20 

24 
 
Γενικός Βαθµός:  
0,5 x (Βαθµολογία Οµάδας Α’) + 0,3 x (Βαθµολογία Οµάδας Β’) + 0,2 x (Βαθµολογία Οµάδας Γ’) 
 
Συµφερότερη Προσφορά = Γενικός Βαθµός / Τιµή Προσφοράς 
 
 
Η Συντάξασα 
 
Γεωργία Ροκίδη  
Προϊσταµένη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
 
Θεωρήθηκε 
 
Απόστολος Παπαδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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3. Εγκρίνει τη δαπάνη «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου 

και διαθέτει πίστωση ποσού €9.993,75 σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0003 µε 
ονοµασία «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων» και την εξόφληση των σχετικών 
δαπανών. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Μπιτάκος Παναγιώτης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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