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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11
ης

/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.                                                    

                                                                                     

Αριθµός Απόφασης 104/16 

           Περίληψη 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδικότερα σάκων 

απορριµµάτων 

 
 Στη Μεταµόρφωση Αττικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 25 Μαΐου 
2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή Μεταµόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στις 25-5-2016. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τη διαπίστωση της νόµιµης 
απαρτίας, δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 6, ήτοι:     

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Πρόεδρος:  Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας. 
Μέλη: Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης 
Χαρίσης, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

Μέλη: Χριστίνα Αντωνοπούλου. 
 

 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του ∆ήµου Παρασκευή Σχοινά για 
την τήρηση των πρακτικών. 

            Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, περί 
«Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου κα ειδικότερα σάκων απορριµµάτων» και 
αναφέρει στο σώµα πώς είναι αναγκαία η συζήτηση και λήψη απόφασης του πιο 
πάνω θέµατος ως κατεπείγον στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
προκειµένου να προµηθευτεί άµεσα η υπηρεσία καθαριότητας µε σάκους 
απορριµµάτων ενόψει θέρους. 
 Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, αποφασίζει οµόφωνα όπως το 
πιο πάνω θέµα συζητηθεί στη σηµερινή έκτακτη συνεδρίαση, διότι θεωρείται 
κατεπείγον. 

 Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώµατος την εισήγηση του τµήµατος 

Προµηθειών της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουµε την υπ' αρ. 17/16 ενιαία µελέτη της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου και 
ειδικότερα πλαστικών σάκων απορριµµάτων διαφόρων µεγεθών από  πολυαιθυλένιο 
για την κάλυψη  των αναγκών  των υπηρεσιών του ∆ήµου Μεταµόρφωσης και των 
Νοµικών του Προσώπων ήτοι της Α/θµιας & Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης.  

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.558,25€  
ευρώ, εκ των οποίων 14.275,00 ευρώ είναι η καθαρή αξία και 3.283,25 ευρώ είναι το 
Φ.Π.Α. 23%. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας: 
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Σύνολο α /α Είδος 
∆ιαστάσεις  

(cm) 
Ποσότητα 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ενδεικτική 
τιµή (€)/ 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
 

1 

Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων 
χρώµατος που επιλέγει η 

υπηρεσία µε τύπωµα (7-8 τµ/kg) 
80x110 6.600 Kg 1,70 11.220,00 

 
2 

Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων 
µαύρου χρώµατος χωρίς 
τύπωµα (13- 15 τµ/kg ) 

60x80 1.200 Kg 
 
 

1,40 
1.680,00 

 
3 

Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων 
λευκού χρώµατος για καλαθάκια 

γραφείου (50-55 τµ/kg ) 
50x55 350 Kg 1,70 595,00 

4 
 
 

Σακούλες απορριµµάτων για 
καλαθάκια τουαλέτας σε ρολό 

(30 τµ/ρολό) 
45x55 1.300 ρολό 0,60 780,00 

 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 

14.275,00 

Φ.Π.Α. 23% : 3.283,25 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 17.558,25 

  Ο παραπάνω προϋπολογισµός επιµερίζεται ως ακολούθως: 
ΓΙΑ ΤΗΝ Α’/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ποσό 2.496,90€, συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.  
ΓΙΑ ΤΗ Β’/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ποσό 645,75€, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ποσό 750,30€, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ποσό 13.665,30€, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.   
 Παρακαλούµε, λαµβάνοντας υπόψη : 
1) Το άρθρο 3 του Ν. 4380/16 (ΦΕΚ 66/Α/15.04.2016), σύµφωνα µε το οποίο η παρ. 
1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), όπως τροποποιήθηκε 
µε άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016), τροποποιείται και ορίζει ότι η 
ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του Ν.4281/14 αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016. 
2) Την από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 
κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) για την διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-
χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών 
παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και 
δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 
Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων. 
3) 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. 
4) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
5) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6) 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» 
7) 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 
8) 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. 
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9) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «∆ιοικητικές 
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (.Α' 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις» 
10) 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 
11) Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 
12) 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 ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 
13) Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους ∆ιατάκτες». 
14) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
15) Την υπ’ αριθµών 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 
∆ηµοσίου΄΄. 
16) Την υπ' αριθµ. 57/20-04-2016 (Α∆Α: 760ΕΟΛΓΗ-Σ7Υ) απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταµόρφωσης, µε τις οποία διατέθηκε η 
απαιτούµενη πίστωση. 
17) Tις υπ' αριθµ. 48/25-04-2016 (Α∆Α: Ψ6Θ4ΟΞ6Υ) & 62/25-04-2016 (Α∆Α 
7ΞΠΧΟΞ6Υ-ΖΡ2) αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων της Α'/θµιας και Β'/θµιας 
Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Μεταµόρφωσης, µε τις οποίες διατέθηκαν αντίστοιχα οι 
απαιτούµενες πιστώσεις. 
18) Tην υπ' αριθµ. 82/17-05-2016 (Α∆Α: ΩΕ57ΩΚΒ-ΗΑΤ) απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Μεταµόρφωσης, µε την οποία διατέθηκε η απαιτούµενη 
πίστωση 
19) Την αριθµ. 457/25-05-2016 απόφαση του ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΩΑΚΚΩΚΒ-ΜΟΖ), 
περί της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την εν λόγω προµήθεια   
 να αποφασίσετε: 
 Α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό #17.558,25€# της εν λόγω προµήθειας, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 
17/16 συνηµµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης 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 14η Ιουνίου 2016 (14/06/2016) ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00π.µ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο 
δηµοτικό κατάστηµα. 
β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Ι. Ράλλη 1 & ∆ηµαρχείου, µέχρι και την 14η  Ιουνίου 
2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδια 
υπάλληλος είναι η κ. Σχοινά Παρασκευή. 
γ. ∆ικαίωµα 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. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των 
ζητούµενων ειδών της προµήθειας. Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο των 
ποσοτήτων ή µέρος των προµηθευόµενων ειδών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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στ. 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. 
ζ. Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµιστούν, µε ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι Εκατόν Σαράντα ∆ύο Ευρώ 
και Εβδοµήντα Πέντε Λεπτά #142,75€#.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 -  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
 -  ∆εν 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. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
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. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των 
Ο.Τ.Α. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία θα αναφέρεται η χώρα και η εταιρεία κατασκευής των σάκων, 
7. Πιστοποιητικά συστήµατος ποιότητας ISO 9001:2008 σε πρωτότυπη  µορφή ή σε 
αντίγραφο θεωρηµένο για την ακριβή µετάφρασή του, 
8. ∆είγµα για κάθε είδος σάκου, 
9. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. 
η. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
θ. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι σχετικές συµβάσεις (των 
Σχολικών Επιτροπών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ∆ήµου Μεταµόρφωσης)  
που υπογράφεται και από τα δύο αντίστοιχα συµβαλλόµενα µέρη. Συγκεκριµένα, 
αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ∆ήµο, αποστέλλεται στις Σχολικές 
Επιτροπές Α’/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου η απόφαση κατακύρωσης της προµήθειας προκειµένου να συνοµολογηθεί η 
επιµέρους σύµβαση µεταξύ του µειοδότη – αναδόχου και των εν λόγω νοµικών 
προσώπων ξεχωριστά και για τις ποσότητες τις οποίες έχει αιτηθεί ενώ, επίσης, ο 
∆ήµος Μεταµόρφωσης συνοµολογεί σύµβαση µε τον µειοδότη – ανάδοχο για τις 
ποσότητες που αναφέρονται στη µελέτη. 
ι. Ο χρόνος  παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται  σε πέντε  (5) 
εργάσιµες  ηµέρες  από την ηµεροµηνία ειδοποίησης από την υπηρεσία  του 
∆ήµου.  Η ειδοποίηση  θα είναι έγγραφη  µέσω  fax ή µέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Ο χρόνος  εκτέλεσης  της  συνολικής  προµήθειας θα είναι µέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού ή/και µέχρι 31/12/2016. 
 κ. 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 των σχετικών τιµολογίων, µε την έκδοση 
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χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 
∆) 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 ∆ήµου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο 
www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ 
(ΚΗΜ∆Σ). 
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 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος προµήθεια ειδών 

παντοπωλείου και ευπρεπισµού και ειδικότερα. 
3. Την εισήγηση του τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, την οποία βρήκε ορθή, νόµιµη και σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, µετά από διαλογική συζήτηση. 

 

Οµόφωνα Αποφασίζει 
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό 

#17.558,25€# της προµήθειας ειδών παντοπωλείου και ειδικότερα σάκων 
απορριµµάτων, σύµφωνα µε την υπ' αρ. 17/16 συνηµµένη µελέτη της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος. 

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.. 

Σύνολο α /α Είδος 
∆ιαστάσεις  

(cm) 
Ποσότητα 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ενδεικτική 
τιµή (€)/ 
Μονάδα 
Μέτρησης 

 
 

1 

Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων 
χρώµατος που επιλέγει η 

υπηρεσία µε τύπωµα (7-8 τµ/kg) 
80x110 6.600 Kg 1,70 11.220,00 

 
2 

Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων 
µαύρου χρώµατος χωρίς 
τύπωµα (13- 15 τµ/kg ) 

60x80 1.200 Kg 
 
 

1,40 
1.680,00 

 
3 

Πλαστικοί σάκοι απορριµµάτων 
λευκού χρώµατος για καλαθάκια 

γραφείου (50-55 τµ/kg ) 
50x55 350 Kg 1,70 595,00 

4 
 
 

Σακούλες απορριµµάτων για 
καλαθάκια τουαλέτας σε ρολό 

(30 τµ/ρολό) 
45x55 1.300 ρολό 0,60 780,00 

 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 

14.275,00 

Φ.Π.Α. 23% : 3.283,25 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 17.558,25 

 
Καθορίζει τους των όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως: 
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α. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 14η Ιουνίου 2016 (14/06/2016) ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00π.µ., ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στο δηµοτικό 
κατάστηµα. 
β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Ι. Ράλλη 1 & ∆ηµαρχείου, µέχρι και την 14η Ιουνίου 2016, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ.. Για περισσότερες πληροφορίες, αρµόδια υπάλληλος 
είναι η κ. Σχοινά Παρασκευή. 
γ. ∆ικαίωµα 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. Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο των 
ζητούµενων ειδών της προµήθειας. Προσφορά που θα αφορά µέρος µόνο των 
ποσοτήτων ή µέρος των προµηθευόµενων ειδών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
στ. 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. 
ζ. Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµιστούν, µε ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι Εκατόν Σαράντα ∆ύο Ευρώ 
και Εβδοµήντα Πέντε Λεπτά #142,75€#.  
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε 
την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 -  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
 -  ∆εν 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. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
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. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των 
Ο.Τ.Α. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην 
οποία θα αναφέρεται η χώρα και η εταιρεία κατασκευής των σάκων, 
7. Πιστοποιητικά συστήµατος ποιότητας ISO 9001:2008 σε πρωτότυπη  µορφή ή σε 
αντίγραφο θεωρηµένο για την ακριβή µετάφρασή του, 
8. ∆είγµα για κάθε είδος σάκου, 
9. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών. 
η. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συµβολαιογράφο. 
θ. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι σχετικές συµβάσεις (των 
Σχολικών Επιτροπών, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ∆ήµου Μεταµόρφωσης)  
που υπογράφεται και από τα δύο αντίστοιχα συµβαλλόµενα µέρη. Συγκεκριµένα, 
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αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον ∆ήµο, αποστέλλεται στις Σχολικές 
Επιτροπές Α’/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου η απόφαση κατακύρωσης της προµήθειας προκειµένου να συνοµολογηθεί η 
επιµέρους σύµβαση µεταξύ του µειοδότη – αναδόχου και των εν λόγω νοµικών 
προσώπων ξεχωριστά και για τις ποσότητες τις οποίες έχει αιτηθεί ενώ, επίσης, ο 
∆ήµος Μεταµόρφωσης συνοµολογεί σύµβαση µε τον µειοδότη – ανάδοχο για τις 
ποσότητες που αναφέρονται στη µελέτη. 
ι. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται  σε πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ειδοποίησης από την υπηρεσία του 
∆ήµου. Η ειδοποίηση θα είναι έγγραφη µέσω fax ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Ο χρόνος  εκτέλεσης  της  συνολικής  προµήθειας θα είναι µέχρι 
εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού ή/και µέχρι 31/12/2016. 
 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 των σχετικών τιµολογίων, µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. 

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 ∆ήµου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον ιστότοπο 
www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων’’ 
(ΚΗΜ∆Σ). 

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

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 104 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 
έπεται: 

       Ο Πρόεδρος                                                               Τα µέλη    

Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας           Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, 
Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης 
Χαρίσης, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
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