
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
      ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ          

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17ης/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής.                                                    

                                                                                     
Αριθμός Απόφασης 170/16 

           Περίληψη 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών 
κοινόχρηστων χώρων 

  
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04 Αυγούστου 
2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή Μεταμόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στις 29-7-2016. 
 Της συνεδρίασης προΐσταται ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μιλτιάδης Ι. 
Καρπέτας. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, 
δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 4, ήτοι:     

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
Πρόεδρος:  Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας. 
Μέλη: Ευάγγελος Γαρούφος,  Ευάγγελος Χειμώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

Μέλη: Αθανασία Ακριώτη, Χριστίνα Αντωνοπούλου, Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης Χαρίσης.  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
Ο κ. Ευάγγελος Χειμώνας αναπληρώνει την δικαιολογημένη απούσα κ. Χριστίνα 

Αντωνοπούλου. 
 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η οριζόμενη για την τήρηση των πρακτικών 

υπάλληλος του Δήμου κ. Παρασκευή Σχοινά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου Παρασκευή Σχοινά για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί «Έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών κοινόχρηστων χώρων» και αναφέρει στο 
σώμα την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, που 
έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. 19/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών  
κοινοχρήστων χώρων. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 69.669,40€, εκ των 
οποίων 56.185,00€ είναι η καθαρή αξία και 13.484,40€ είναι το Φ.Π.Α. 24%.  
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας: 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Κάδοι 1100 lt με ποδομοχλό 220 173,00 € 38.060,00 € 

Κάδοι  660 lt με ποδομοχλό 25 135,00 € 3.375,00 € 

Κάδοι  360 lt άνευ ποδομοχλού 50 58,00 € 2.900,00 € 

ΟΜΑΔΑ 1 
 
 

Κ.Α. 
20.7133.0019 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 44.335,00 € 

ΦΠΑ 24% 10.640,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 54.975,40 € 

 

Απορριμματοδέκτες  35 lt επιστύλιοι (μονοί) 15 100,00 € 1.500,00 € 

Απορριμματοδέκτες  35 lt επιστύλιοι (διπλοί) 45 130,00 € 5.850,00 € 

Απορριμματοδέκτες  70 lt επιδαπέδιοι 30 150,00 € 4.500,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 
 
 

Κ.Α. 
20.7133.0004 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 11.850,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.844,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14.694,00 € 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 2 56.185,00 € 

ΦΠΑ 24% 13.484,40 € 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.669,40 € 

 
 

Παρακαλούμε όπως, λαμβάνοντας υπόψη:  
 1) Το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α07.07.2016), σύμφωνα με το οποίο 
από 01/07/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 εως 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της 
παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ. 

2) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών  περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

3) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

4) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

6) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 
160/Α/08.08.2014): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 
 7) Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) : Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
 8) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» 

9) Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): 
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-2-2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

10) Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 
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11) Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)  «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

12) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες». 

13) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
 14) Την υπ’ αρ. 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών 
εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου». 
 15) Την υπ' αρ. 135/05-07-2016 (ΑΔΑ: ΨΞ3ΔΩΚΒ-ΩΚΨ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και η διάθεση  
πίστωσης ποσού 69.669,40€ για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 
απορριμματοδεκτών κοινοχρήστων χώρων. 
 16) Την υπ΄ αρ. 716/28-07-2016 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω3ΨΝΩΚΒ-1ΔΚ), 
με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας κάδων απορριμμάτων και 
απορριμματοδεκτών κοινοχρήστων χώρων με πρόχειρο διαγωνισμό. 
  
 να αποφασίσετε: 
 Α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών κοινοχρήστων χώρων προϋπολογισμού  
#69.669,40#, σύμφωνα με την υπ' αρ. 19/2016 συνημμένη μελέτη της Δ/νσης  Καθαριότητας 
& Περιβάλλοντος 
 Β) την πραγματοποίηση της προμήθειας έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

Γ) τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2016 (22/09/2016) ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα. 
β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 
Δημοτικό Κατάστημα, οδός Ι. Ράλλη 1 & Δημαρχείου, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου  2016, 
ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδια υπάλληλος 
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. 
γ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με 
το αντικείμενο της προμήθειας. 
δ. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. 
ε. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί - από την επιτροπή αξιολόγησης - ότι η προσφορά του 
πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές. 
στ. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν   με ποινή αποκλεισμού   
μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
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 - Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
 -  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού 
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 1% που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 - Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
 -  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.  
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
  - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
  - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 
6. Επιπλέον, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 5 της γενικής συγγραφής της σχετικής μελέτης καθώς και: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, που θα 
δηλώνει ότι: 

1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν, 

2. δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 
Ο.Τ.Α, 

3. τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, που θα 
δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασης του.  
7. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
8. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
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εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος 
όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης 
δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που 
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο 
τρόπο αμοιβής. 
9. 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 τον νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
10. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται 
στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον γίνονται αποδεκτά απλά και ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα αυτών. 
 Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 
δικηγόρο. 
ζ. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση   που υπογράφεται 
και από τα δύο αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη.  
η. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τμηματικά τα είδη και ειδικότερα εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το 20% των κάδων (46 τεμάχια των 
1100 lt, 7 τεμάχια των 660 lt και 11 τεμάχια των 360 lt) και την υπόλοιπη ποσότητα, ανάλογα 
με την ανάγκες της Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι 31-12-2016.  
θ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, μετά την οριστική παραλαβή τους 
και την έκδοση του σχετικού  τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
ι. Θα γίνεται δεκτή προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για ομάδες αυτής (1-2). 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 
μία ή σε όλες τις ομάδες των προς προμήθεια ειδών του  προϋπολογισμού, αλλά πάντα για 
το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

Δ) Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευθεί μια φορά στην τοπική ημερήσια εφημερίδα 
«Συνείδηση» και την εβδομαδιαία εφημερίδα «Χ-Τύπος». 

Ολόκληρη η διακήρυξη, μαζί με λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. 
‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων’’ (ΚΗΜΔΣ). 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

  
              Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
2. Την υπ’ αριθμ. 716/28-7-2016 απόφαση Δημάρχου. 
3. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού την οποία 

βρήκε ορθή, νόμιμη και σύμφωνη µε τις κείμενες διατάξεις, μετά από διαλογική 
συζήτηση. 
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Ομόφωνα Αποφασίζει 
Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και 

απορριμματοδεκτών κοινοχρήστων χώρων προϋπολογισμού #69.669,40#, σύμφωνα με την 
υπ' αρ. 19/2016 συνημμένη μελέτη της Δ/νσης  Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Κάδοι 1100 lt με ποδομοχλό 220 173,00 € 38.060,00 € 

Κάδοι  660 lt με ποδομοχλό 25 135,00 € 3.375,00 € 

Κάδοι  360 lt άνευ ποδομοχλού 50 58,00 € 2.900,00 € 

ΟΜΑΔΑ 1 
 
 

Κ.Α. 
20.7133.0019 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 44.335,00 € 

ΦΠΑ 24% 10.640,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 54.975,40 € 

 

Απορριμματοδέκτες  35 lt επιστύλιοι (μονοί) 15 100,00 € 1.500,00 € 

Απορριμματοδέκτες  35 lt επιστύλιοι (διπλοί) 45 130,00 € 5.850,00 € 

Απορριμματοδέκτες  70 lt επιδαπέδιοι 30 150,00 € 4.500,00 € 

ΟΜΑΔΑ 2 
 
 

Κ.Α. 
20.7133.0004 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 11.850,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.844,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14.694,00 € 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ 2 56.185,00 € 

ΦΠΑ 24% 13.484,40 € 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.669,40 € 

 
Εγκρίνει την πραγματοποίηση της προμήθειας έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

Καθορίζει τους όρους διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22η Σεπτεμβρίου 2016 (22/09/2016) ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα. 
β. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 
Δημοτικό Κατάστημα, οδός Ι. Ράλλη 1 & Δημαρχείου, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρμόδια υπάλληλος είναι 
ο κ. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος. 
γ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με 
το αντικείμενο της προμήθειας. 
δ. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της μελέτης. 
ε. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί - από την επιτροπή αξιολόγησης - ότι η προσφορά του 
πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές. 
στ. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού   
μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
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 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 - Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
 -  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού 
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 1% που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 - Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
 -  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.  
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την 
οποία θα δηλώνεται ότι: 
  - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
  - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 
6. Επιπλέον, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες 
οφείλουν να προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 5 της γενικής συγγραφής της σχετικής μελέτης καθώς και: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, που θα 
δηλώνει ότι: 

1. έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά 
αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 
διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν, 

2. δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 
Ο.Τ.Α, 

3. τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, που θα 
δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασης του.  
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7. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
8. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος 
όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης 
δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που 
συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο 
τρόπο αμοιβής. 
9. 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 τον νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο. 
10. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των 
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται 
στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον γίνονται αποδεκτά απλά και ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα αυτών. 
 Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.  

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 
εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 
δικηγόρο. 
ζ. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση   που υπογράφεται 
και από τα δύο αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη.  
η. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τμηματικά τα είδη και ειδικότερα εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το 20% των κάδων (46 τεμάχια των 
1100 lt, 7 τεμάχια των 660 lt και 11 τεμάχια των 360 lt) και την υπόλοιπη ποσότητα, ανάλογα 
με την ανάγκες της Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι 31-12-2016.  
θ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, μετά την οριστική παραλαβή τους 
και την έκδοση του σχετικού  τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
ι. Θα γίνεται δεκτή προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για ομάδες αυτής (1-2). 
 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε 
μία ή σε όλες τις ομάδες των προς προμήθεια ειδών του  προϋπολογισμού, αλλά πάντα για 
το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευθεί μια φορά στην τοπική ημερήσια εφημερίδα 
«Συνείδηση» και την εβδομαδιαία εφημερίδα «Χ-Τύπος». 

Ολόκληρη η διακήρυξη, μαζί με λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (τεχνική έκθεση, 
προϋπολογισμός, συγγραφή υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. 
‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων’’ (ΚΗΜΔΣ). 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα 
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 170 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

       
        Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη    
Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας           Ευάγγελος Γαρούφος, Ευάγγελος Χειμώνας, 

Γεώργιος Χρονόπουλος. 
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