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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

  Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης” 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του  
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
4. Το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/τεύχος Α’) : «1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 21 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τεύχος Α’) αντικαθίσταται ως εξής : 1. Ο συντελεστής 
του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη 
φορολογητέα αξία» 
5. Την υπ'αριθµ.158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) (ΦΕΚ 3698/τεύχος Β΄/16-11-2016) “Έγκριση του “Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για τις 
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών” 
6. Το Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες” 
7. Την υπ'αριθµ.1249/7-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό της κας Άννας Αγγελίδου-
Πολυχρονιάδου ως Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
8. Την υπ'αριθµ.1290/8-3-2017 απόφαση ∆ηµάρχου για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 

Συνοπτικό µειοδοτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο  ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, που αφορά  στην 
“Προµήθεια µεταλλικών τροχήλατων κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 
λίτρων (lt) µε πλαστικό καπάκι για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 
Αστικών Απορριµµάτων” π.δ 74.266,08 € µε ΦΠΑ 24%. 
 
 
 

Άρθρο 1 
Όργανο, χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλέως Γεωργίου A΄ 1, 
γραφείο 020 κτίριο Ε΄ ηµιώροφος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16, ενώπιον της 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
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αρµόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.659/2017 Α.Ο.Ε., την 5-5-2017 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης την 
10:30 π.µ. 

 
 
 

Άρθρο 2 
Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση προµήθειας 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 59.892,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ή  
74.266,08 € µε το Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από ανταποδοτικά τέλη.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2017 και συγκεκριµένα τον Κ.Α. 
7135.05.01 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ, ΚΑΛΑΘΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” της Υπηρεσίας 20 της ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων µε ποσό 74.266,08 €. 
Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης έγινε µε την υπ'αριθµ.568/29-3-2017 Α.Ο.Ε.  
(Π.Α.Υ. 977/2017). 
 

Άρθρο 3 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής  στο διαγωνισµό 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύµβασης. 

 
 

  Άρθρο 4 
Στοιχεία του διαγωνισµού 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : 
1. Η παρούσα διακήρυξη  
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
3. Τεχνική Περιγραφή 
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-Τ.Ε.Υ.∆. 
6. Η προσφορά του µειοδότη 
7. Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την 
προσφορά. 
 
 
 

     Άρθρο 5 
Προσφορές 

1. ∆εκτές γίνονται µόνον οι προσφορές που καλύπτουν τη συνολική ποσότητα των κάδων  
που αναφέρονται στο συνηµµένο ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

2. Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα 
λήξης του διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 
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3. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης ή έχουν 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. απορρίπτονται. 

4. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 
5. Εναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές. 
6. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον ισχύος εξάµηνη. 
7. Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 
8. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 
9. Καθώς κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς 
τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονοµικών φορέων. 

 
 

Άρθρο 6 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές, οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.1497/1984 (Α' 188).  
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα  µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 
Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.  
 

 
 

Άρθρο 7 
Περιεχόµενο προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς : 
α) η λέξη Προσφορά 
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής 
γ) ο τίτλος της σύµβασης 
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών) 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 
Ο κυρίως φάκελος περιλαµβάνει :  
α) έναν (1) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,  
β) έναν (1) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 
τις ίδιες ενδείξεις και 
γ) έναν (1) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
       
 
 

 Άρθρο 8 
                                            Περιεχόµενο φακέλων 

Α. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  θα περιλαµβάνει τα κάτωθι :  
 
1) ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ-Τ.Ε.Υ.∆. (σύµφωνα µε το άρθρο 
79 παρ.2 του Ν.4412/2016) το οποίο θα αναρτηθεί και στο site του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
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www.thessaloniki.gr. ως συνηµµένο στη διακήρυξη. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν 
µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το Τ.Ε.Υ.∆.  όπως αυτό  έχει ορισθεί από την 
υπηρεσία  στην παρούσα  διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α΄). Αυτό αποτελεί ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε τις συνέπειες του Ν.1599/1986, ως 
προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών, που εκδίδουν ∆ηµόσιες 
Αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο συµµετέχων πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις : 
α) ∆ε βρίσκεται σε µία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 (παρ.1-2) και 74 του Ν.4412/2016 
για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν (Mέρος ΙΙΙ :  
Λόγοι αποκλεισµού στο Τ.Ε.Υ.∆.) 
β) Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016  
(Μέρος IV : Κριτήρια επιλογής στο Τ.Ε.Υ.∆.) 
Οι προµηθευτές θα υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.∆.  υπογεγραµµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 73 του Ν.4412/16 και την παρούσα διακήρυξη και συγκεκριµένα :  
α. Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. από τους διαχειριστές 
β. Στις περιπτώσεις Α.Ε. από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και απ΄όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος : 
α) Έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, την τεχνική 
περιγραφή τα οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται 
σε τρεις (3) µήνες από την πρωτοκόλληση της σύµβασης. 
β) Ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή του προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή 
βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής του. 
γ) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε 
σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
Η υποχρέωση του οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου αφορά ιδίως : 
αα) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών 
(Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Οι ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (Τ.Ε.Υ.∆. και  του Ν.1599/1986) θα αντικατασταθούν 
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από τον προσωρινό µειοδότη στα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να έχουν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς. 
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα : 
Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :  
1. ΦΕΚ σύστασης 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί όλες οι 
µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού. 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί το πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον ορισµό του 
νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας. 
4. Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή της στο    διαγωνισµό  
για την ανάληψη της δηµοπρατούµενης προµήθειας και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο στο 
οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά µε το διαγωνισµό έγγραφα και µόνο εφόσον αυτό 
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) να υπογράψει όλα τα 
απαιτούµενα έγγραφα συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς και να την υποβάλλει . 
Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήµατα που 



 

 

 

 

 5  

σχετίζονται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις µε τα 
αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σύµβασης όργανα της αναθέτουσας 
αρχής. 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει : 
1.   Αντίγραφο καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των εταιριών στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένες.  
4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραµµένη ψηφιακά από τον προµηθευτή, που πρόκειται να 
εκπροσωπηθεί στο διαγωνισµό. 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρίες, 
ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, 
εταιρία, συνεταιρισµό ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι 
προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την 
οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 
λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σ’ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 
αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.   
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  
Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, 
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη ψηφιακά. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά  για κάθε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στην ένωση. 

 
 
Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά » θα περιέχει: 
-Τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζοµένων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου θα 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων κάδων (άρθρο 1 παρ. 1.4 των 
συνηµµένων τεχνικών προδιαγραφών) 
-Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφεροµένων κάδων σύµφωνα µε τις συνηµµένες 
τεχνικές προδιαγραφές της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 
-Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1.3 και και στο άρθρο 4 των 
συνηµµένων τεχνικών προδιαγραφών.  
 

 
Γ. Ο φάκελος «Οικονοµική  Προσφορά» θα περιέχει : την οικονοµική προσφορά η οποία 
υποβάλλεται αποκλειστικά συµπληρώνοντας το υπόδειγµα προσφοράς που συνοδεύει τη 
διακήρυξη. Θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης και η 
συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
Η  προσφερόµενη τιµή, επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής 
προϋπολογισµένης τιµής.  

 
Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε 
περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή 
(άρθρο 1 του Ν.4250/2014, άρθρο 2, παρ. α,β).  Στις υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός του 
χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
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έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
 
 

Άρθρο 9 
Αποκλεισµός υποψηφίων 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός 
φορέας (βάσει του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) όταν :  
1. υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους : 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48) 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία 
και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α' 215 ). 
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου αφορά ιδίως : 
αα) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.   
 

Άρθρο 10 
Υποβολή προσφορών 
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Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως και επί 
αποδείξει την προσφορά τους, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στη διακήρυξη. Απόδειξη 
θεωρείται η πρωτοκόλληση του κυρίως φακέλου της προσφοράς στο Γραφείο Γενικού 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας αποσφράγισης που 
ορίζεται στη διακήρυξη.  
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στο 
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 
έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας 
και µετά την κήρυξη της λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της 
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
Άρθρο 11 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, 
παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία 
και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  
Τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχουν ως 
εξής :  
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 
αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση. 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
σύµβασης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως 
άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και 
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 
της επιτροπής. 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες/συµµετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/16. 
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει το αρµόδιο 
όργανο επί των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών, µπορεί να γίνεται χρήση 
µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα 
αποσφράγισης. 

 
Άρθρο 12 

Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση 
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως 
δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης 
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από 
τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα 
έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν 
επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη 
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
3. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των 
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 
4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα 
σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις 
παπαραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 

 
Άρθρο 13 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών  κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
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ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74), όλων των παρακάτω δικαιολογητικών : 

 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται 
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ.Α1 εδαφ.α της 
παρούσης (άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).  

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου αφορά ιδίως : 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε, I.K.E. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια Εφορία ή ηλεκτρονικά 
από το taxisnet, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού Άρθρο 8 παρ.Α1 εδαφ.α της παρούσης (άρθρο 73 
παρ.2 του Ν.4412/2016). 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου (εταιρίας) το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην εταιρία που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς 
κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ Άρθρο 8 παρ.Α1 
εδαφ.α της παρούσης (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού Άρθρο 8 παρ.Α1 εδαφ.β της παρούσης (άρθρο 75 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016). 

• Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Τµήµα Ταµείου, ∆/νση 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης), ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία, ή βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής τους 

         Άρθρο 8 παρ.Α2 εδαφ.β της παρούσης. 
 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα 
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
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προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης 
της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
 

Άρθρο  14 
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις 
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 έπειτα από 
σχετική πρόσκληση. 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι 
(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 
να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 15 
Ματαίωση διαδικασίας 

1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης : 
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή 
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύµβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/16. 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η 
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/16, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή 
Προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα 
της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, 
να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την 
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16,  εφόσον, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
 

Άρθρο 16 
Ενστάσεις – Παράβολο 

Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία  αποφασίζει σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
H εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων σύµφωνα µε το 
άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 που ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ.1237/2016 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

Άρθρο  17 
Τιµές προσφορών  

 α) Όλες οι προσφορές που αφορούν στην ανάθεση της παροχής υπηρεσιών θα αναφέρονται  
σε  Ευρώ (€). Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή σε ρήτρα 
συναλλάγµατος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου 
για την αξιολόγηση των προσφορών.  

 
 

Άρθρο 18 
∆ιάρκεια σύµβασης 

H διάρκεια  της σύµβασης ορίζεται  σε τρεις (3) µήνες από την πρωτοκόλληση και ανάρτησή 
της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η παράδοση των κάδων, πλήρως συναρµολογηµένων, θα γίνεται 
τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και σε σηµείο που θα υποδείξει αυτή.  

 
 
 

Άρθρο 19 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προκείµενη  ανάθεση παροχής υπηρεσιών  διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147 Α 8/8/16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
 

Άρθρο 20 
Χρονική ισχύς προσφορών 

Όλες οι προσφορές  όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, 
θεωρούνται ότι ισχύουν για έξι (6) µήνες  από την επόµενη  της διενέργειας  της διαδικασίας 
ανάθεσης. Κατά το διάστηµα  που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει τον 
προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει 
συµφωνητικό  µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης  και της συγγραφής υποχρεώσεων.  
Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει 
την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγω 
ή αιτία. 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να 
ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου 
ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  
 

 
Άρθρο 21 

Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς  
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής 
περιόδου. 

 
 

Άρθρο 22 
∆απάνες που επιβαρύνουν τον προµηθευτή 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε την κράτηση  0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016), τον αναλογούντα φόρο 
εισοδήµατος και  κάθε  νόµιµη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
 
 

Άρθρο 23 
Παροχή πληροφοριών - ∆ηµοσίευση διακήρυξης 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού, καθώς και 
πληροφορίες για τους όρους διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από το γραφείο 109/Β1 του Τµήµατος Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της 
∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης (αρµόδια υπάλληλος : Ε.Σκέντου, τηλ. 2313 
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317535), από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και την ιστοσελίδα του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.  
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, οι 
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να λαµβάνουν από το Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Καθαριότητας της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων  
(αρµόδιοι υπάλληλοι : Μ.Γκατζιώνη και Π.Βοϊδης, τηλ. 2310 494536 και 2310 494545 
αντίστοιχα).  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ, θα αναρτηθεί δε στον πίνακα ανακοινώσεων του  κεντρικού καταστήµατος του 
∆ήµου.                                        
                      
                                                                                                       Θεσσαλονίκη 5-4-2017  

   

                  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     

                               

    

            

                                                                                      Α. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ                                       
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο του διαγωνισµού 

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η “Προµήθεια µεταλλικών τροχήλατων κάδων 
αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) µε πλαστικό καπάκι για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων” π.δ 74.266,08 € µε 
ΦΠΑ 24%. 
 
 

Άρθρο 2 
Ευθύνη αναδόχου  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές και  τους όρους  
της παρούσας διακήρυξης, µε τα οποία θα πρέπει να  είναι σύµφωνα τα είδη που θα 
προσφέρει στο ∆ήµο Θεσ/νίκης. Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των 
συµφωνηµένων ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. 
Τα είδη θα ελέγξει το αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπίστωσης 
ελαττώµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. 
 
 

Άρθρο 3 

   Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η ανάθεση της προµήθειας 
υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης µε το 
5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., ακόµη κι αν η σύµβαση είναι κάτω των 
20.000,00 €. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται  έως  την επιστροφή της, από την 
πρωτοκόλλησή της σύµβασης. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/16 και 
περιλαµβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται σε αυτό. 
 

Άρθρο 4 
Άρνηση υπογραφής της σύµβασης - Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά.  
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Άρθρο 5 
Παραλαβή  προµήθειας 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή του άρθρου 221  του Ν. 
4412/16, συντάσσοντας τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/16, 
πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής.  
 

 
Άρθρο 6 

Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την οριστική παραλαβή των κάδων από την επιτροπή να 
καταθέσει : 
α. γραπτή εγγύηση (υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) διάρκειας δύο (2) ετών για τον 
πλήρη κάδο στην οποία θα αναφέρεται  : 
-ο αύξων αριθµός κατασκευής του κάδου που παραλαµβάνεται (άρθρο 2 παρ.2.3.16 των 
τεχνικών προδιαγραφών)  
-ότι ως χρόνος έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των κάδων 
-ότι η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή 
εγγύηση και θα καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε 
κακό χειρισµό.    
Β. Μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής καλής 

εκτέλεσης, θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 5 % επί της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία θα έχει ισχύ ίση µε τον χρόνο εγγύησης 

καλής λειτουργίας δηλαδή δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή.  

 
Άρθρο 7 

Παράταση σύµβασης 
Το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο 
παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 
παράτασης δε συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης 
εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος του 
προµηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
εµπρόθεσµη εκτέλεση των συµβατικών υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  Εάν λήξει ο 
συµβατικός χρόνος εκτέλεσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να εκτελεστούν οι εργασίες, ο προµηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

Άρθρο 8 
Τρόπος  πληρωµής 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά 
την υποβολή του τιµολογίου, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα σύµφωνα µε το άρθρο 
1 (παραγρ. Α΄ υποπαράγραφος Ζ5) του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή 
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/άρθ. 4, για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», υποπαράγραφος Ζ.5 
(Συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών-Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) 
του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/9-5-2013). 
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Άρθρο 9 

Επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την 
εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν, θα επιλύεται από 
τα αρµόδια δικαστήρια της έδρας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Εφαρµοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. 

 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 

                  
                Ε.ΣΚΕΝΤΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

 
 

 
  Κ. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ 

 

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 

 Π.ΛΑΚΕΡΙ∆ΟΥ 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 1  

 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αρ. µελέτης :  4/ 2017 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια µεταλλικών τροχήλατων κάδων 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων Χωρητικότητας 
1.100(lt)  µε πλαστικό καπάκι 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πληροφορίες: Μ. Γκατζιώνη, Π.Βοΐδης 

Τηλ: 2310 494.536, 545 

e-mail: m.gatzioni@thessaloniki.gr 

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τροχήλατοι µεταλλικοί κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων 1.100 λίτρων (lt) 

µε πλαστικό καπάκι 
 

Τεχνικές απαιτήσεις 

1. Γενικές απαιτήσεις 

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αµεταχείριστοι χωρίς σηµάδια διαβρώσεων. 

1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών 
και βιοµηχανικών απορριµµάτων 

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων EN840:2012 ή νεότερη ισχύουσα έκδοση της 
(συµµόρφωση µε απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασµού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις 
επιδόσεων και µεθόδων δοκιµής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί µε την τεχνική 
προσφορά η σχετική πιστοποίηση 

1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των 
προσφερόµενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

2. Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα >= 1045 (lt) 

2.3 Κυρίως Σώµα 

2.3.1. Το κυρίως σώµα των κάδων  (συµπεριλαµβανοµένου του πυθµένα) να είναι από υψηλής 
ποιότητας χαλυβδόφυλλα και να φέρει ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές νευρώσεις, ώστε να 
αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων του κατά τη χρήση. Να υποβληθεί βεβαίωση 
κατασκευαστή για τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων (π.χ. χάλυβας τύπου StXX, ΕΝ… ) 

2.3.2 Να έχει κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη 
διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και 
την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από 
τους µηχανισµούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων οχηµάτων 

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων 

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες 
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2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα κατάλληλου πάχους σώµατος και 
πυθµένα. Να αναφερθούν τα σχετικά πάχη κατασκευής. 

2.3.6 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι µε πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά ISO 1461 (ή 
ισοδύναµο) µετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση όλων των µεταλλικών µερών (για 
αντιδιαβρωτική προστασία και λεία όσο το δυνατόν επιφάνεια), σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης 
καθαριότητας τουλάχιστον 99,95% σε ακατέργαστο ψευδάργυρο 

2.3.7 Να αναφερθεί το πάχος γαλβανίσµατος, το οποίο δεν πρέπει να είναι µικρότερο των εβδοµήντα 
µικρών (70 µm) σε οποιοδήποτε σηµείο του κάδου 

2.3.8 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωµα/τοιχώµατα κατάλληλα ενισχυµένο/α κατά το µήκος της εµπρός πλευράς 
του κάδου 
2.3.9 Οι συγκολλήσεις των χαλυβδοελασµάτων να είναι συνεχείς και στεγανές και να είναι εσωτερικά του 
κάδου 

2.3.10 Το σώµα είναι κατάλληλα ενισχυµένο στις γωνίες για προστασία από την πρόσκρουση µε τους 
µηχανισµούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προστασία από 
προσκρούσεις µε οχήµατα 

2.3.11 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας µήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιµετρικά του 
κάδου ή τοποθέτηση αντανακλαστικών πρισµατικών στοιχείων (συµβατά µε αυτά που τοποθετούνται 
στα στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού, κόκκινου χρώµατος, ορθογωνικής διατοµής σταθερά 
στερεωµένων στο σώµα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα), όπως προβλέπεται από τον 
Κ.Ο.Κ. 

2.3.12 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων 

2.3.13 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε 
εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, 
αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο 

2.3.14 Βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του σώµατος µε ηλεκτροστατική βαφή τύπου RAL σε χρώµα 
που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία 

2.3.15 Στην πρόσοψη να υπάρχει µία ενιαία, λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εµβαδού κατάλληλη 
για την τοποθέτηση µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας 

2.3.16 Να υπάρχει µεταλλική πινακίδα τοποθετηµένη πάνω στον κάδο όπου θα αναφέρονται ο οίκος 
κατασκευής, η ηµεροµηνία και ο αύξοντας αριθµός κατασκευής(serial number, S/N), η νόρµα που 
ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, το ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε 
lt καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας (σε συµφωνία µε το ΕΝ 840) 

2.3.17 Να υπάρχει µεταλλικός στιβαρός ποδοµοχλός ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το 
έδαφος για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την παρεµβολή χεριών 

2.3.18 Τουλάχιστον τέσσερις(4) χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής χειρολαβές για τον άνετο και ασφαλή 
χειρισµό του κάδου. 

2.4 Ανάρτηση κάδου 

2.4.1 Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα δύο 
ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου, διαµέτρου Φ40 +/-2 χιλιοστών, 
πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών, πρόσθετες ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του 
2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου >= 400 (kg) 

2.4.3 Να διαθέτει σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου 
χτένας και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). 

2.5 Τροχοί 

2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα 
περιστροφής 360 µοίρες µε µεταλλική ζάντα 

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας >= 200 (kg) 

2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η 
ενσωµάτωση να επιτυγχάνεται µε τέσσερις (4) ανοξείδωτους κοχλίες µε τα αντίστοιχα 
περικόχλια ασφαλείας 
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2.5.4  Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο µπροστινούς τροχούς.  

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή 
απορριµµάτων για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων κάδων), 
σύµφωνα µε το EN840 

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους 

3. Καπάκι κάδου 

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, µε µονό ή διπλό τοίχωµα, κατάλληλου πάχους που του 
προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά) 

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για 
µεγαλύτερη αντοχή 

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

3.4 ∆ύο (2) χειρολαβές για εύκολο άνοιγµα 

3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να 
αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και οξέα απορριµµάτων και να µην 
επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία 

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 
παραµείνει τελείως ανοικτό 

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριµµατοφόρο 
όχηµα. Το άνοιγµα και κλείσιµο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 
µεγάλης σωµατικής δύναµης 

3.8 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των µεντεσέδων σύνδεσης του σκέπαστρου/ καπακιού µε το 
κυρίως σώµα του κάδου 

3.9 Το χρώµα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώµα που θα καθοριστεί από την υπηρεσία 

3.10 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού 
αυτή επεξεργαστεί 

3.11 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, 
καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής, τρωκτικά ή έντοµα 

3.12 Στα σηµεία όπου οι λάµες του ποδοµοχλού ενεργούν στο καπάκι, θα υπάρχει κατάλληλη ενίσχυση 
για την προστασία του καπακιού.  

3.13 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και 
το έτος κατασκευής 

4. Πιστοποιητικά 

4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής 

4.2 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού και 
αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τµήµατα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί 
µέρους τµηµάτων, όπως το µεταλλικό σώµα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιηµένος και αυτός 
κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού 

4.4 Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης πρόσφυσης στρώµατος ψευδαργύρου που να  καλύπτει τις 
προδιαγραφές  ISO 1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN 50928, BS729 όπως ισχύουν (ή ισοδύναµα 
αυτών) 

4.5 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύµφωνοι µε τον κανονισµό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14 όπως 
ισχύει 
4.6 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά µε την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω 
και της πιστοποίησης EN840 
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5. Βάρη 

5.1 Βάρος κενού πλήρως συναρµολογηµένου κάδου >= 100 (kg) 

5.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου >= 440 (kg) 

6. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/συντήρηση 

6.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
κάδων) 

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο δύο (2) έτη (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, 
µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό) 

6.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή 
βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί 
βλάβης 
7. Χρόνος παράδοσης 

7.1 Χρόνος παράδοσης κάδων τρείς (3) µήνες 

7.2 Τµηµατική παράδοση των κάδων 

7.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, πλήρως 
συναρµολογηµένοι,  µε τα έξοδα να βαρύνουν τον Προµηθευτή 

 
Θεσσαλονίκη 27/01/2017 

 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού 

Συστηµάτων Καθαριότητας 

Η αναπληρώτρια Προϊστάµενη της 
∆/νσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων 

Μ. Γκατζιώνη  
Ηλε/γος Μηχ/κος 

 

  

Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη 

Μηχ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ1/ ∆ιοικητικού  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αρ. µελέτης :  4/ 2017 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια µεταλλικών τροχήλατων κάδων 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων Χωρητικότητας 
1.100(lt)  µε πλαστικό καπάκι 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Πληροφορίες: Μ. Γκατζιώνη, Π.Βοΐδης 

Τηλ: 2310 494.536, 545 

e-mail: m.gatzioni@thessaloniki.gr 

e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α Περιγραφή Είδους CPV Ποσότητα Σύνολο €

1 34928480-6 186 τεµ 322 59.892,00

Σύνολο 59.892,00

Φ.Π.Α. 24% 14.374,08

Γενικό Σύνολο 74.266,08

Τιµή 
Μονάδος

Μεταλλικός κάδος προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµµάτων 1.100 lit, 
σύµφωνα µε τεχνική περιγραφή

 
 
 
 

 
 

Θεσσαλονίκη 09/03/2017 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του 
Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού 

Συστηµάτων Καθαριότητας 

Η αναπληρώτρια Προϊστάµενη της 
∆/νσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων 

Μ. Γκατζιώνη  
Ηλε/γος Μηχ/κος 

 

  

Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη 

Μηχ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ1/ ∆ιοικητικού  
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Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 
 
 
 
Τίτλος προσφέροντος: 
 
 
 
  
∆/νση:  
 
Αρ Τηλ.: 
 
Αρ. Τ/Ο (Fax): 
 

Για την προµήθεια στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης µεταλλικών κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων 
 

Α/Α Περιγραφή Είδους CPV Ποσότητα Σύνολο €

1
34928480-6 186 τεµ

Σύνολο
Φ.Π.Α. 24%

Γενικό Σύνολο

Τιµή 
Μονάδος

Μεταλλικός κάδος προσωρινής αποθήκευσης 
απορριµµάτων 1.100 lit, σύµφωνα µε τεχνική 
περιγραφή

 
 
 
 
 
(Ολογράφως) 
 
 Ο Προσφέρων 

  
  
  
  
 (υπογραφή – σφραγίδα) 
   



 

 

 

 

 2  

   


