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ΘΕΜΑ: “Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων”

CPV: 19640000-4 με τίτλο «Σάκοι  και  τσάντες αποβλήτων και  απορριμμάτων από πολυαιθυ-
λένιο»
19REQ004704787 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  2558  /  18592  /  09  -  05  -201  9  (ΑΔΑ:7ΖΕ9Ω93-ΥΚΤ)   Απόφαση  του
Δημάρχου  Διονύσου με  την  οποία  εγκρίθηκε 14/2019 Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από τη
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και  η  Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων,  συνολικής δαπάνης  23.746,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης) με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση και
τη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του
Δήμου, σύμφωνα  με  την     14  /2019  Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  τη    Διεύθυνση  
Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

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

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

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

3. Διάσταση 110 x 130 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω
των 20 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 100 gr κατά ASTM D1709.

Οι σακούλες θα φέρουν την ονομασία και λογότυπο του Δήμου Διονύσου τυπωμένα σε μαύρο χρώμα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Σακούλα Ελαφρού

Τύπου 60x80 cm       TEMAXIO 50.500 0,06 € 3.030,00 €
2 Σακούλα Ελαφρού

Τύπου 80x110 TEMAXIO  60.500 0,14 € 8.470,00 €
3 Σακούλα Βαρέως

Τύπου 110x130 cm TEMAXIO 25.500 0,30 € 7.650,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 19.150,00 €

ΦΠΑ 4596
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.746,00 €

Ολογράφως: Είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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Με την κατάθεση της προσφοράς του, με ποινή αποκλεισμού, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση για την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού και το ότι είναι απαλλαγμένο από τοξικά
στοιχεία (μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο, υδράργυρο).  
Οι σάκοι θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη τήρηση των προδιαγραφών επιστρέφονται και αντικαθίστανται εντός δέκα (10) ημερών με
έξοδα του προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού
και  αποστολής  του  νέου  είδους  σε  αντικατάσταση  του  ακατάλληλου,  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον
προμηθευτή.

Έκαστος  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται  να  καταθέσει  προσφορά  για  όλα  τα  είδη  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού. Η κατακύρωση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο της ως άνω προμήθειας, εφόσον αυτή θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται
στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις  κατά  το  χρόνο  πληρωμής,  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
εντολών πληρωμής.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και οι η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην
Αποθήκη του Δήμου Διονύσου τμηματικά και εντός ενός (1) μηνός από την εκάστοτε έγγραφη ενημέρωση
του αναδόχου.

Ως εκ τούτου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών
και προσφοράς (παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, έως τις 20/05/2019 και
μέχρι ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ.
145 65, Άγιος Στέφανος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του
Ν.4412/2016 )

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

 Δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016
 Έλαβε πλήρη γνώση της μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το

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

 3. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν μαζί με την
προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
της  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και  θα  δηλώνεται  ότι  τα  δικαιολογητικά  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Γ  θα
προσκομιστούν με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης

 4. Τεχνική προσφορά (όπως ορίζεται στην 14/2019 μελέτη)
 5. Οικονομική προσφορά. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κατά  τη  διαδικασία  υπογραφής  τη  Σύμβασης  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή .

Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνομη χρησιμοποίηση στοιχείων θα
θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η μη αντα-
πόκριση στους όρους της σύμβασης ή πλημμελής παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών επισύρει
τη κήρυξη ως έκπτωτου μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.4412/2016

Συνημμένα:
1. Η  2558  /  18592  /  09  -  05  -201  9  (ΑΔΑ:7ΖΕ9Ω93-ΥΚΤ)   Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου με την

οποία  εγκρίθηκε  η  14/2019  Τεχνική  Περιγραφή,  όπως  συντάχθηκε  από  τη  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και  η  Προμήθεια  Σάκων  Απορριμμάτων με  την  διαδικασία  της  απευθείας
ανάθεσης
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2. Η 14/2019 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
4. Δκαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

 
Με εντολή Δημάρχου

Η Αντιδήμαρχος

Αγαθοκλέους Ακριτίδη
Αγγέλλα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  14 / 2019
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η μελέτη συντάχθηκε προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί πλαστικές σακούλες, ελαφρού και βαρέως τύπου,
για χρήση από το εργατοτεχνικό προσωπικό (καθαριότητας, πρασίνου κλπ) του Δήμου.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

5. Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006),
6. Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το N. 4555/18
(ΦΕΚ  133/19.07.2018  Τεύχος  Α’):  «Μεταρρύθμιση  του  θεσμικού  πλαισίου  της  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  –  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  –  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  –  Βελτίωση  της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη,  ταχύτερη  και  ενιαία  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις»,

7. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  στην πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, μόνο
με βάση την τιμή (άρθρο 86).

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  της  μελέτης  είναι  23.746,00€  τα  οποία  θα  πιστωθούν  από  τον  Κ.Α.
20.6634.0001 με τίτλο "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων" του
προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου οε 2019 .

Κάθε  ενδιαφερόμενος  θα  πρέπει  να  καταθέσει  προσφορά  για  το  σύνολο  των  ειδών  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού, καθώς τα ζητούμενα είδη είναι όμοια και αλλάζουν μόνο οι διαστάσεις αυτών.

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

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

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

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

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

 8. Διάσταση 110 x 130 cm, με αντοχή ασφαλούς μεταφοράς μη αιχμηρών φορτίων στερεάς μορφής άνω των
20 kg και δυναμική καταπόνηση (DART DROP): 100 gr κατά ASTM D1709.

Οι σακούλες θα φέρουν την ονομασία και λογότυπο του Δήμου Διονύσου τυπωμένα σε μαύρο χρώμα. 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Σακούλα Ελαφρού
Τύπου 60x80 cm       TEMAXIO 50.500 0,06 € 3.030,00 €

2 Σακούλα Ελαφρού
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Τύπου 80x110 TEMAXIO  60.500 0,14 € 8.470,00 €
,

3 Σακούλα Βαρέως
Τύπου 110x130 cm TEMAXIO 25.500 0,30 € 7.650,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 19.150,00 €
ΦΠΑ 4596

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 23.746,00 €

Σύνολο: Είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου
σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση των υπό
προμήθεια υλικών.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1
Με την κατάθεση της προσφοράς του, με ποινή αποκλεισμού, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση για την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού και το ότι είναι απαλλαγμένο από τοξικά
στοιχεία (μόλυβδο, κάδμιο, χρώμιο, υδράργυρο).  
Οι σάκοι θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί μη τήρηση των προδιαγραφών επιστρέφονται και αντικαθίστανται εντός δέκα (10) ημερών με
έξοδα του προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού
και  αποστολής  του  νέου  είδους  σε  αντικατάσταση  του  ακατάλληλου,  θα  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον
προμηθευτή.

Άρθρο 2
Ο Δήμος Διονύσου έχει  το  δικαίωμα να προβεί  σε  έλεγχο της  σύνθεσης του υλικού στο Γ.Χ.Κ.  ή  άλλο
διαπιστευμένο εργαστήριο για τον έλεγχο των ανωτέρω, καθώς επίσης και σε έλεγχο των προδιαγραφών
αντοχής που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, με χρέωση του αναδόχου. 

Άρθρο 3
Με την κατάθεση της προσφοράς του, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει για κάθε είδος ζητούμενου
υλικού, το συνολικό αριθμό σάκων ανά κιλό ή ανά συσκευασία (δέμα) παράδοσης.  

Άρθρο 4
Έκαστος  ενδιαφερόμενος  υποχρεούται  να  καταθέσει  προσφορά  για  όλα  τα  είδη  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού. Η κατακύρωση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το
σύνολο της ως άνω προμήθειας, εφόσον αυτή θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται
στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρ. 59 του Ν. 4412/2016 ‘’Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο
46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)’’, η παρούσα σύμβαση δεν κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου να διαιρεθεί σε
Ομάδες, καθώς πρόκειται για προμήθεια εντελώς όμοιων ειδών, στα οποία αλλάζουν μόνο οι διαστάσεις και ο
Δήμος με  την  ανάθεση  σε  έναν  και  μόνο ανάδοχο  μπορεί  να  επιτύχει  εκτός  από  ομοιομορφία στα  υπό
προμήθεια υλικά (χρώμα, εκτύπωση κλπ), μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τεμάχιο λόγω της συνολικής
ζητούμενης ποσότητας (οικονομία κλίμακας).

Άρθρο 5
Ο Δήμος μπορεί  να αυξομειώσει τις ενδεικτικές ποσότητες κάθε είδους του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Άρθρο 6
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται  τμηματικά,  σύμφωνα με τις  ανάγκες  του Δήμου,  σε σημείο  που θα
υποδείξει ο Δήμος στις εγκαταστάσεις του, σε δέματα (ενδεικτικά των 20 κιλών έκαστο) για κάθε είδος υλικού,
με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή. 
Ο χρόνος παράδοσης καθορίζετε σε δύο (2) εβδομάδες από την παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.

Άρθρο 7
Η παράδοση του κάθε φορτίου θα συνοδεύεται και από ζυγολόγιο και ο Δήμος έχει το δικαίωμα πριν την
παραλαβή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του ζυγολογίου σε πλάστιγγα της επιλογής του.

Άρθρο 8
Η  τιμή  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  της  μελέτης,  αλλά  και  η  τιμή  που  θα  προσφέρει  ο  κάθε
ενδιαφερόμενος  συμπεριλαμβάνει  το  υλικό  (σάκος  με  το  εκτυπωμένο  λογότυπο),  τη  μεταφορά  και  την
εκφόρτωσή του στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
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Άρθρο 9
Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή/και για
διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

      Ο Συντάξας Θεωρήθηκε

Ελισάβετ Μακαριώτη-Μακαριάδη Απόστολος Παπαδόπουλος
ΠΕ Διοικητικού                         Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, με όλα τα μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά. 
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευ-
μένου, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). 
-  Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια Διοικητική
Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι τρο-
ποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί
η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων
στον οικείο Μ.Α.Ε. 
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο να εγκρίνεται η συμμετοχή της Εταιρείας στη
συγκεκριμένη διαδικασία. 
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Διοικητικής ή Δικαστικής
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού. 
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την
ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νομικών Προσώπων προσκομίζονται: 
Αντίγραφο του καταστατικού του Νομικού Προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει και των εγγράφων από
τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλε-
πόμενων κανόνων δημοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και,
συμπληρωματικά, για τα Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.),
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας καθώς και, Βε-
βαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύ-
πτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

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

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου  έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (“εκτός είσπραξης χρημάτων”) και 
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β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας,
έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τε-
λεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκα-
στική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβι-
βασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της
χώρας εγκατάστασής του. 
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρ-
μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανι-
σμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.
4)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οι-
κονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθε-
ώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περί-
πτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρ-
μόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
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