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--------------------

Αριθµός απόφασης : 95 / 2018

Από το µε αριθµό 7/2018 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη της µε αριθµό 64/2018 µελέτης, του τρόπου
εκτέλεσης και του καθορισµού των όρων διακήρυξης για τη
«Μίσθωση και εκκένωση µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip- container)» προϋπολογισµού 30.831,36 ευρώ
µαζί µε ΦΠΑ 24% – Ψήφιση, διάθεση και δέσµευση πίστωσης.
Σήµερα την 4η Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
10.903/30.03.2018 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε
(5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3.Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Καραπάτσιος Ευάγγελος
5. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Μαλούτας Λάζαρος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 7 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής
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και κατακύρωσης όλων των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο me a.a.913/02.04.2018 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου
Προµηθειών του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κοζάνης µε θέµα «∆έσµευση ποσού, έγκριση της µελέτης, το κριτήριο κατακύρωσης και τον
Καθορισµό των όρων της διακήρυξης» Μίσθωση και εκκένωση µεταλλικών κιβωτίων
αποθήκευσης αποβλήτων (skip- container» προϋπολογισµού 30.831,36
€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)» αναφέρονται τα παρακάτω :
«….Παρακαλούµε να δοθεί εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή για τη δέσµευση ποσού
30.831,36 στους ΚΑ: 20.6233.0002, ποσό 17.189,96 € για το 2018 και ποσό 9.512,03 για το
2019 στον 45.6162.0001 ποσό 4.129,37 €
την έγκριση της µελέτης, το κριτήριο κατακύρωσης και τον καθορισµό των όρων της διακήρυξης
που αφορά την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP-CONTAINER) Προϋπολογισµού 30.831,36 € (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΤΑΚΤΙΚΑ –Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α
Προτείνεται να εκτελεστεί µε διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις
Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ.….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών του Τµήµατος
Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης.
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/ 08.08.2016)
3. Τη µε αριθµό 64/2018 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 30.831,36 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2018 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στον :
Κ.Α.: 20.6253.0002 ποσό 17.189,96 ευρώ
5. Το µε α.α. 913/02.04.2018 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου
Προµηθειών του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Κοζάνης.
6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη µε αριθµό 64/2018 µελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη
∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Κοζάνης για τη «Μίσθωση και εκκένωση µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip- container)» προϋπολογισµού 30.831,36 ευρώ
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µαζί µε ΦΠΑ 24%, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας .
Β. Ορίζει όπως η όπως η εκτέλεση για τη «Μίσθωση και εκκένωση µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip- container)» προϋπολογισµού 30.831,36 ευρώ
µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 64/2018, πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφοράς στο σύνολό της,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω προµήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους του ∆ήµου.
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για τη «Μίσθωση και
εκκένωση µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip- container)»
προϋπολογισµού 30.831,36 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 64/2018, ως
ακολούθως:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/Ε.Κ. (Καταργήθηκε εκτός από τις διατάξεις για το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών)
2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη»
3. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 35/2000 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
Εµπορικές Συναλλαγές
4. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α’) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
6. Του Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «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», όπως ισχύει.
7. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
8. Του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις».
9. Του Ν. 4412/2014 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/15ΕΕ)»
Β. α) Την υπ ………/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για : δέσµευση και διάθεσης
πίστωσης (ΑΑΥ 593) και έγκριση όρων
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β) Τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ αριθµ 64/2018 µελέτη
της ∆/νσης Περιβάλλοντος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Συνοπτικό διαγωνισµό ανοικτής διαδικασίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στο σύνολο της για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP
CONTAINER)
2. Προϋπολογισµός: € 24.864,00 χωρίς την αξία του Φ.Π.Α., € 5.597,28 Φ.Π.Α. 24%.
3. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της.
4. Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα (12)
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευτεί
στον Ελληνικό. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοζάνης
5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

………………….

11.00

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
……………….

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου µέχρι τις …………,
ηµέρα ………….. και ώρα …………..,
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια.
Στο διαγωνισµό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι
εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρµόδιας δηµόσιας επιτροπής.
7- ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α)
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β)
ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ)
συνεταιρισµοί
δ)
κοινοπραξίες προµηθευτών (Άρθρο 2 και 25)
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή
για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει
από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους
ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από
ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
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8-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω άρθρα:
Ά ρ θ ρ ο 1ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές και 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).
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει, για το έγκυρο της συµµετοχής του, να υποβάλλει αίτηση
συµµετοχής προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, µε τα στοιχεία του
διαγωνισµού, του διαγωνιζόµενου και αναφορά στα εσωκλειόµενα στο σφραγισµένο φάκελο της
προσφοράς.
Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1, 50131 ΚΟΖΑΝΗΣ
Υπόψη Επιτροπής διενέργειας για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER)
2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί 180 ηµέρες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που οι συµµετέχοντες
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου,
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονοµικοί φορείς.
3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαµβάνουν µέρος της
προµήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη
4. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή Αίτηση συµµετοχής
β. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής
γ. ο Τίτλος της σύµβασης
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής
ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φοράς.
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 7η /04.04.2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 5 από 21

Ελληνική

ΑΔΑ: ΨΗΗ2ΩΛΠ-ΖΕ0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

5.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της προσφοράς του ως
εξής:
Α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής».
Β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
Γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
5.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού), κατά τον
έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.
6. Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε αυτή
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 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.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρών. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς
και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των
τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον
ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού
ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.
7. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις
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ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή
συµπλήρωση.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο
παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του διαγωνισµού.
3. Κατά το άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόµενοι ή οι
νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους.
4. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών προσφορών και
των τιµών που προσφέρθηκαν.
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
Β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται
οι Οικονοµικές Προσφορές των εταιρειών που οι προσφορές τους κρίθηκαν κατάλληλες και
καταγράφονται σε Πρακτικό που υπογράφει η Επιτροπή.
6. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρµόδια επιτροπή
διαβιβάζει την εισήγησή της στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.1. ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΕΠΙ

ΠΟΙΝΗ

Α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή 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 της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ε) νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και στ) παιδική εργασία και
άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και
στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνονται Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση συνεταιρισµών, το απόσπασµα ποινικού µητρώου προσκοµίζεται για τον
πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου.
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Β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους
δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις , το
έγγραφο ή πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού
ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ) τόσο οι ίδιοι
όσο και το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό
και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.

***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και
(iii) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
∆. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου (ή ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης εάν
πρόκειται για αλλοδαπούς ή εγκατεστηµένους την αλλοδαπή), µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή
του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του νοµικού προσώπου,
Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εάν
συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπό τους.
• Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
συµµετοχής συµπεριλαµβάνονται:
Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για
ΟΕ και ΕΕ. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να

•
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προσκοµίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο
διαγωνισµό
ΣΤ. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα δηλώνονται:
(i) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
(ii) Εάν έχει επιβληθεί στο συµµετέχοντα η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε
αµετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αρµοδίου για θέµατα καταπολέµησης ∆ιαφθοράς,
καθώς και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
(iii) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω
την ακεραιότητά του.
(iv) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
(v) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(vi) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
1.2 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό επί ποινή αποκλεισµού οφείλουν να καταθέσουν στον
ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
1. ∆ήλωση ότι σε περίπτωση καταστροφής των ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων
αποθήκευσης αποβλήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή τους
2. ∆ήλωση ότι
Τα ανοιχτά µεταλλικά κιβώτια αποθήκευσης αποβλήτων (skip
container) θα έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μήκος µέγιστο 4 m
Πλάτος µέγιστο 2 m
Ύψος µέγιστο 2 m
Πάχος τοιχωµάτων 3-4 mm
Πάχος πατώµατος 4-6 mm.
Ελάχιστη χωρητικότητα 7 m3

1.3 ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Οικονοµική προσφορά υποβάλλεται µε ποινή αποκλεισµού συµπληρώνοντας το
έντυπο οικονοµικής προσφοράς που συνοδεύει τη διακήρυξη.
Οι τιµές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισµού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των υπό
προµήθεια ειδών.
Οι τιµές της προσφοράς δεν µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των
τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύµβασης.
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,
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παρ.α,β). Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
και φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή κράτη-µέρη της Σ.∆.Σ. και έχουν, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν
είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) Την
ηµεροµηνία έκδοσης,
β) Τον εκδότη,
γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι: αα)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος
χαρτοσήµου,
η)τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Ά ρ θ ρ ο

5ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
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Η παρεχόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει
τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ (Άρθρο 95)
1.Η οικονοµική προσφορά δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο της ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER)
2.Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της
παρεχόµενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.
3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µέχρι τρία (3) ψηφία.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της σύµβασης.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, το σύνολο της προσφερόµενης
τιµής για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER)
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόµενες κρατήσεις και τα έξοδα µεταφοράς µέχρι της θέσεως
τοποθετήσεως που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER)
Όταν οι οικονοµικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας κατά
ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας
αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις µπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της
µεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµενων υπηρεσιών, β) τις
επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον για
την παροχή των προïόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των
υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόµενο χορήγησης κρατικής
ενίσχυσης στον προσφέροντα.
Ά ρ θ ρ ο 7ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
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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, κατόπιν
γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), 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 αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Ά ρ θ ρ ο

8ο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης του διαγωνισµού είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, στο σύνολο της ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER)
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον ανάδοχο µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει τιµής, εκ των οικονοµικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Ά ρ θ ρ ο 9ο
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στον ανάδοχο που έχει καταθέσει την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής στο σύνολο της ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυµφωνία ή συµφωνία των προσφορών µε
τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται µε απόφαση του
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου (Αναθέτουσα Αρχή) ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα για:
(α) Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
(γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφόσον συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
της Αναθέτουσας Αρχής
(δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
(ε) Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισµού όταν υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά
γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών
είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε
παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον
επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο
διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
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Ά ρ θ ρ ο 10 ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΜΒΑΣΗ
1.Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού εκδίδεται από το αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής.
2.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.
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 συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις
ενστάσεων
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
3.Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος
καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
4.Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αµέσως πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
5. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψη και την υπογραφή της.
6. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
7. Για κάθε διαφορά που αφορά τη διακήρυξη και την σύµβαση ο προµηθευτής υπάγεται στην
αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Κοζάνης.

Ά ρ θ ρ ο

11 ο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η συµβατική ποσότητα ή σε περίπτωση
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που
κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές
παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ασήµαντο από το αρµόδιο
όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει
τεθεί στη διακήρυξη.
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β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

Ά ρ θ ρ ο 12 ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης εργασιών, είναι αυτός που ορίζεται στο Παράρτηµα Α της
παρούσης.
Ά ρ θ ρ ο 13 ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Η παραλαβή των εργασιών γίνεται από αρµόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών.
2. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής εργασιών θα συντάξει οριστικό
πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν.4412/2016.
3.Σε περίπτωση απόρριψης ολόκληρου ή µέρος των εργασιών από την επιτροπή παραλαβής,
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο αρ. 218του ν. 4412/2016.

Ά ρ θ ρ ο 14 ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ –ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου:
Α)εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύµβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή
Β)εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ά ρ θ ρ ο 15 ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.
H πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τµηµατικά
µέχρι την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του
συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 4412/2016
(β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
(γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου , εάν το τιµολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
(δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στη µίσθωση και εκκένωση ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων
αποθήκευσης αποβλήτων (skip container), σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα που ακολουθεί, µε
σκοπό την αποτροπή και µείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, απορριµµάτων και
ογκωδών αντικειµένων στο ∆ήµο Κοζάνης.
Στο ∆ήµο Κοζάνης παρατηρούνται, σε αρκετές περιοχές, απορρίψεις µπαζών, αλλά και
διαφόρων ειδών απορριµµάτων σε µη εγκεκριµένους χώρους, καθώς και σε παλιούς χώρους
απόθεσης αδρανών υλικών, οι οποίοι δεν έχουν τη σχετική άδεια.
∆εδοµένου ότι:
ο ∆ήµος Κοζάνης διαθέτει µόνο έναν εγκεκριµένο χώρο απόθεσης αδρανών υλικών,
δεν υπάρχουν άλλοι εγκεκριµένοι χώροι σε καµία από τις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες,
είναι αδύνατη, η αδειοδότηση άλλων τέτοιων περιοχών για χρήση λόγω του ΠΕΣ∆Α,
ο ∆ήµος θα προβεί στην εκτέλεση της εργασίας για την µίσθωση και τοποθέτηση ικανού
αριθµού, σαράντα ενός (41), ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip
container), σε συγκεκριµένους χώρους που έχουν παρατηρηθεί στις περισσότερες Τοπικές
Κοινότητες του ∆ήµου Κοζάνης και η µεταφορά αυτών για εκκένωση σε αδειοδοτηµένο χώρο
απόθεσης αδρανών υλικών του ∆ήµου Κοζάνης
Με την ενέργεια αυτή πιστεύεται ότι θα µειωθούν τα φαινόµενα ανεξέλεγκτης ρίψης πάσης
φύσεως απορριµµάτων στο περιβάλλον και θα µειωθούν επίσης, οι πιθανές εστίες µόλυνσης και
πυρκαγιών, που εντοπίζονται πολλές φορές σε τέτοιους χώρους.
Επιπλέον απαιτείται η τοποθέτηση τριών (3) ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων
αποθήκευσης αποβλήτων (skip container), στο χώρο των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων για την
απόθεση των υποπροϊόντων εκταφής, χωµάτων και µαρµάρων.
Ο αριθµός και η θέση όπου θα τοποθετηθούν τα ανοιχτά µεταλλικά κιβώτια αποθήκευσης
αποβλήτων αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα.
Τα ανοιχτά µεταλλικά κιβώτια αποθήκευσης αποβλήτων (skip container) θα έχουν τα
ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Μήκος µέγιστο 4 m
• Πλάτος µέγιστο 2 m
• Ύψος µέγιστο 2 m
• Πάχος τοιχωµάτων 3-4 mm
• Πάχος πατώµατος 4-6 mm.
• Ελάχιστη χωρητικότητα 7 m3
Στην τιµολόγηση των ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων, θα
περιλαµβάνονται και θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη κάθε δαπάνη κίνησης και καλής λειτουργίας,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών συντήρησης, επισκευής, ελαιολιπαντικών και καυσίµων
(των οχηµάτων µεταφοράς), καθώς και η δαπάνη µετακίνησης για εκκένωση των κάδων από
οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες θέσεις των Τ.Κ. στον εγκεκριµένο χώρο απόθεσης
αδρανών υλικών του ∆ήµου Κοζάνης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκοµιδή των ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων
αποθήκευσης αποβλήτων, στην µεταφορά και εκκένωσή τους στον αδειοδοτηµένο χώρο
απόθεσης αδρανών υλικών (θέση “Μπαλτά Τεπέ”) του ∆ήµου Κοζάνης, όταν αυτά φτάνουν στο
µέγιστο όριο της πλήρωσής τους και το ανώτερο σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα, σε ηµέρες
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και ώρες που θα καθορίσει η υπηρεσία. Σε περίπτωση καταστροφής των ανοιχτών µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή τους.
Η διάρκεια της εργασίας ορίζεται σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός θα ανέλθει στο ποσό των 30.831,36 €, δηλαδή
24.864,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 5.967,36 €. Η χρηµατοδότηση θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από
ιδίους πόρους του ∆ήµου και υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στoυς Κ.Α. 20.6233.0002 και
45.6162.0001 έτους 2018 ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισµό
του έτους 2019. Οι πληρωµές θα ενεργούνται τµηµατικά, µε την έκδοση του τιµολογίου και
σύµφωνα µε τα δελτία αποστολής που θα εκδίδει και που θα συνοδεύουν την µετακίνηση για την
εκκένωση του κάθε κάδου.
Η µίσθωση και οι εργασίες εκκένωσης θα εκτελεστούν ( δεδοµένου ότι το κόστος των
εργασιών σε σχέση µε τη µίσθωση είναι το µεγαλύτερο ποσοστό) σύµφωνα µε τις διατάξεις του
N.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ.Α΄), του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τ.Α΄), και
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α’).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Μίσθωση και εκκένωση ανοιχτών µεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip
container) (αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας)

Αριθµός
µεταλλικών
κιβωτίων
1

Ενδεικτικός
Μέσος Όρος
αποκοµιδών /
µήνα
2

Μέσος Όρος
αποκοµιδών
/χρόνο
24

2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

1

1

12

3 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

1

2

24

4 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ

1

1

12

5 ΚΑΡΥ∆ΙΤΣΑ

1

1

12

6 ΑΛΩΝΑΚΙΑ

1

2

24

7 ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ

1

2

24

8 ΠΕΤΡΑΝΑ

1

1

12

1

1

12

11 Ν. ΧΑΡΑΥΓΗ

1
1

1
1

12
12

12 ΑΡΓΙΛΟΣ

1

1

12

13 ΚΑΛΑΜΙΑ

1

1

12

14 ΚΟΙΛΑ

1

1

12

15 ΒΑΤΕΡΟ

1

1

12

15

19

228

Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
1 ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

9 OINOH
10 ΦΤΕΛΙΑ

Β

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ
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Αριθµός
µεταλλικών
κιβωτίων

Ενδεικτικός
Μέσος Όρος
αποκοµιδών /
µήνα

Μέσος Όρος
αποκοµιδών
/χρόνο

2
1

24
12

1

12

Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

1
2

ΑΙΑΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

1
1
1

4

ΡΟ∆ΙΑΝΗΣ

1

2

24

5

ΡΥΜΝΙΟ

1

1

12

6

ΧΡΩΜΙΟΥ

1

1

12

6

8

96

Γ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜ.
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
1 ΜΑΥΡΟ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ

1

2

24

2 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

1

1

12

3 ΣΙ∆ΕΡΑ

1

1

12

3

4

48

1 ΚΡΟΚΟΥ

1

3

36

2 ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

1

2

24

3 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

1

1

12

4 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ

1

2

24

5 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ

1

1

12

6 ΑΝΑΤΟΛΗ

1

1

12

7 ΜΗΛΕΑΣ

1

1

12

8 ΣΠΑΡΤΟ

1

1

12

8

12

144

1 ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

2

2

24

2 ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ

1

1

12

3 ∆ΡΕΠΑΝΟΥ

1

1

12

4 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

1

2

24

5 ΡΥΑΚΙΟΥ

1

1

12

6 ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ

1

1

12

7 ΑΚΡΙΝΗΣ

1

1

12

8 ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ

1

1

12

9

10

120

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

∆

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

Ε

ΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ
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Α/Α

1

2
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
µεταλλικών
κιβωτίων

Ενδεικτικός
Μέσος Όρος
αποκοµιδών /
µήνα

Μέσος Όρος
αποκοµιδών
/χρόνο

3

5

60

3

5

60

58

10
706

44

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Μονάδα
Μερική
Τελική
Περιγραφή εργασίων
Α.Τ.
Συχνότητα
µέτρησης ποσότητα
ποσότητα
Μίσθωση µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip
container), σύµφωνα µε
τις τεχνικές
44(container)*
προδιαγραφές
1
τεµ
44
12(µήνες)
528,00
Εργασία αποκοµιδής και
εκκένωσης µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip
Συνηµµένος
container)
2
τεµ
44
Πίνακας
706,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή εργασίων

Μίσθωση µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip
container), σύµφωνα µε
τις τεχνικές
1 προδιαγραφές
Εργασία αποκοµιδής και
εκκένωσης µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip
2 container)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Α.Τ.

Μονάδα
µέτρησης

ΜΕΛΕΤΗΣ
Ποσότητα

Τιµή
µονάδας
( € )

Ολική
∆απάνη
( € )

1 τεµ

528,00

15,00

7.920,00

2 τεµ

706,00

24,00

16.944,00

ΦΠΑ 24%

24.864,00
5.967,36
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ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30.831,36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
…..

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο
και
µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από
αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
……………………………………(αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή
της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Παρακαλούµε να κάνετε δεκτή τη συµµετοχή µας στον συνοπτικό διαγωνισµό
ανοικτής διαδικασίας αρ. ……………………………………… για τις ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (SKIP CONTAINER) προϋπολογισµού € 30.831,36
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, καθώς και το φάκελο της προσφοράς µας
ο οποίος περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, φάκελο τεχνικής
προσφοράς και φάκελο οικονοµικής προσφοράς.

FAX:
e-mail:

Ο ΑΙΤΩΝ
(Σφραγίδα – υπογραφή)
(Νόµιµος εκπρόσωπος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

1

2

Περιγραφή εργασίων

Μίσθωση µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip
container), σύµφωνα µε
τις τεχνικές
προδιαγραφές
Εργασία αποκοµιδής και
εκκένωσης µεταλλικών
κιβωτίων αποθήκευσης
αποβλήτων (skip
container)

Α.Τ.

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

1

τεµ

528,00

2

τεµ

706,00

Τιµή
µονάδας
( € )

Ολική
∆απάνη
( € )

ΣΥΝΟΛΟ:
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)

∆. Ψηφίζει, διαθέτει και δεσµεύει πίστωση σε βάρος του παρακάτω Κ.Α. 20.6233.002
από τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2018 συνολικού ποσού 17.189,96 ευρώ
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Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr ) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
( cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Στ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 95 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)

Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 4 Απριλίου 2018
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
µε βαθµό Α΄

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.04.10 13:04:58 EEST
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