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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο Δήμαρχος 
 
Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 
2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών 
του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο .................» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

 

6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.ΐστ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και 
του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.ΐβ (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

8)Την Π1/1077/2010 Απόφαση του υπουργού οικονομίας ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας . 

Β) Την………414 / 2010…..απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια απορριμματοδεκτών 
διαφόρων τύπων , ως παρακάτω: 

 
Περιγραφή είδους απορριμματοδέκτες 

Κωδικός αριθμός του αρχείου 
Ειδών του ΕΠΠ 

Π1/1077/2010 

Ποσότητα 3.382 τεμ. 

Μονάδα μέτρησης τεμάχια 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 70.000,00 

Πηγή Χρηματοδότησης Δήμος Ηρακλείου 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2) Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο   διαγωνισμός   θα    λάβει    χώρα   στο ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ....    την  15/12/2010 Ημέρα   Τετάρτη και 
ώρα,10,30.....   Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία   παραλαβής  των προσφορών   
και   όσες  προσφορές  κατατίθενται   θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει   
δημόσια από την Επιτροπή  Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 



3) Δικαιούμενοι συμμετοχής - Δικαιολογητικά 

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
α) φυσικά πρόσωπα, 
β) νομικά πρόσωπα 
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισμοί 

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α)   Οι Έλληνες πολίτες: 

1.     Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το ποσό των 3.500,00 €. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα 
από την υπηρεσία μας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακύρηξης. 

7. Δείγματα για κάθε είδος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή για την σωστή αξιολόγηση. Τα δείγματα θα 
έλθουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα θα απορρίπτεται. 

8. Πιστοποιητικά ποιότητας ΕΛΟΤ σειράς 150 9000. 

9. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρετε η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστή το προσφερόμενο προϊόν 
καθώς και τον τόπο εγκατάσταση της. 

10. Όταν ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, στην 
προσφορά του θα πρέπει να δηλώσει την μονάδα που θα κατασκευαστή το προϊόν και τον τόπο 
εγκατάσταση της, στην προσφορά θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή. 

β)   Οι αλλοδαποί-συνεταιρισμοί-ενώσεις προμηθευτών. 

Ακολουθούν της διάταξης του ΕΚΠΟΤΑ άρθρα 7-8. 

4) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 
σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β.      Ο   πλήρης  τίτλος  της   αρμόδιας   υπηρεσίας   που   διενεργεί   την προμήθεια. 
γ.   Ο αριθμός της διακήρυξης 



δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά,  
β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τ>ς ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών γίνονται δεκτές.  

5) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης - Διευκρινήσεις 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

6) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. 
Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε 
λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

7)Τιμή προσφοράς 
 

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, 
για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που 
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 

4) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη 
μονάδα κάθε είδους χωριστά. 



5)Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται 
σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ' αυτά σύμφωνα με 
την παράγραφο 

6) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις 
τιμές των μερών. 

7) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

8) Υποβολή προσφορών 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη 
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΟΔΟΣ: Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ: 

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 15/12/2010.  ημερομηνία και 10,30...ώρα, μετά  το   
πέρας  της  οποίας  λήγει   η   προθεσμία   κατάθεσης  των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από………….. ώρα μέχρι 
την ώρα………………. 

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

9) Εγγυήσεις 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 
 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της αναλογικά 
προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί. 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 
άλλα μόνο επί του ποσού των τόκων.  
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

10) Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα .60.... ημερών. Ο 
Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποσφράγιση προσφορών 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. 

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 



και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα  
τα  δικαιολογητικά  και  η τεχνική  προσφορά  κατά  φύλλο.  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και 
παραμένει. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά της    αξιολόγησης    των    
λοιπών  στοιχείων  την  ημερομηνία  20 / 12 / 2010   και ώρα 12,00 ….στο δημοτικό 
κατάστημα.   

την ολοκλήρωση 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την αξιολόγηση 
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συ μ 
μετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

12) Αξιολόγηση προσφορών 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, 

γ)   η  τιμή  της  προσφοράς σε  σχέση   και   με τις τιμές  που   προσφέρθηκαν  σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους 
κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του 
κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

13) Ενστάσεις 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 
στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα.. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

14) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 1) Κατακύρωση 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2) Η δημαρχιακή επιτροπή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό για ποσότητα μεγαλύτερη ή 



μικρότερη της προσφερόμενης σε ποσοστό μέχρι 30% και 50% αντίστοιχα. 

3) Κατά   της κατακυρωτικής απόφασης  μπορεί  να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί 
προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 - 152 του Ν.3463/06. 

15) ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η   παράδοση   των   υλικών   θα   γίνει   τμηματικά   ανάλογα   με  της   ανάγκες  της υπηρεσίας. 

16) Παραλαβή των υλικών 

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνετε από την αρμόδια επιτροπή .την ίδια ημέρα με την 
παράδοση των υλικών. 

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν 
τα υλικά και την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας. 

17) Τρόπος πληρωμής 

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 

2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως 
του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

18) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο ..Καθαριότητας .....................της 

εργάσιμες     ημέρες     και     ώρες     στα     Τηλέφωνα      2810380490-303 ........................... 
ΦΑΧ.. 2810380338 ..... 
 
 
                                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 
                                                                                            ΝΩΝΤΑΣ ΣΑΡΡΗΣ                                                                       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια απορριμματοδεκτών 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Ηράκλειο 31/ 08 / 2010 

Γ Ε Ν Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ώ Σ Ε Ω Ν  

Αρθρο 1°   Αντικείμενο της προμήθειας είναι:   

 Η προμήθεια απορριμματοδεκτών. 

Αρθρο 2°    Ισχύουσες διατάξεις. 

Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι παρακάτω: 

1) του Ν.  2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου  Τομέα και  Ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 

19/Α) 

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/β) 

3) Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το 

Κοινοτικό Δίκαιο ............................................. » (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 

5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 

του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.ΐοτ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και 

του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.ΐβ (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

7) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

8)Την Π1/1077/2010 Απόφασϊ] του υπουργού οικονομίας ανταγωνιστικότητας και 

ναυτιλίας. 

Β) Την .......................απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 

 
Αρθρο 3°   Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με τους 
όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

Αρθρο 4° Ανακοίνωση του  αποτελέσματος. 

Ο Ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να 

προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 (δέκα ) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερος των 



15 (δεκαπέντε) ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσματος. 

Αρθρο 5°   Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Αρθρο 6°  Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 107ο της συνολικής συμβατικής αξίας, των 

προσφερομένων ειδών. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο τιου περιβάλλονται πρέπει να 

αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην 

υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή, το χρόνο εγγύησης καλής ποιότητας 

κατασκευής. 

Αρθρο 7° Χρόνος  εγγύησης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εξαρτάται από τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια 

υλικών και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Αρθρο 8°   Χρόνος  παράδοσης. 

Ο χρόνος -παράδοσης ορίζεται σε ένα μήνα. 

Αρθρο 9°   Ποινικές ρήτρες- έκπτωση αναδόχου. 
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΤΤΟΤΑ 

Αρθρο 10°  Πλημμελής κατασκευή. 

Εάν κατά την παραλαβή τα προς προμήθεια είδη δεν πληρούν  τους όρους τις σύμβασης, ή εμφανίζουν 
ελαττώματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Αρθρο 11° Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .0 ΦΠΑ και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον 

Δήμο Ηρακλείου. 

Αρθρο 12° Παραλαβή υλικών. 

Η παραλή των υπό προμήθεια ειδών ,θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΤΙΟΤΑ. Η παραλαβή των υλικών 

πραγματοποιείται μέσα από το οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα 

στην σύμβαση και τα άρθρα 28 ,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωμή της αξίας των υλικών μετά την οριστική 

παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ . 

Αρθρο 13°   Τόπος παράδοσης. 

Η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που προτείνει το αρμόδιο όργανο του Δήμου 

Ηρακλείου. 



Αρθρο 14°   Ετικέτα κάδων 

      Ο κάθε απορριμματοδέκτης θα φέρει ετικέτα που θα αναγράφει ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ,αριθμός 

κάδων....... 2010 

 

 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής Περ.ντος Καθ/τας                                               Ο Συντάκτης 

& Αισθητικής της Πόλης 

 

 

      Αντώνης Μετοχιανάκης                                            Γεώργιος Μπαλτζάκης 

Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός με Α βαθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΌΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ                                   ΕΡΓΟ: Προμήθεια απορριμματοδεκτών. 

& ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

  

  Ηράκλειο 31/08/2010 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1°  

     Η     παρούσα     Ειδική     Συγγραφή     Υποχρεώσεων     αφορά     την     προμήθεια 

απορριμματοδεκτών. 

                                                          ΑΡΘΡΟ 2°  
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο προμηθευτής θα 

κληθεί για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

                                                           ΑΡΘΡΟ 3° 

  Οι τιμές που θα προσφερθούν από τις εταιρίες θα αναφέρονται σε προϊόντα πλήρως 

συναρμολογημένα και παραδοτέα στην έδρα μας. 

                                                            ΑΡΘΡΟ 4°  

Η προσφορές που θα υποβληθούν ισχύουν για δυο μήνες. 

                                                                    ΑΡΘΡΟ 5° 

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για υλικά άριστης και κατ' την αξιολόγηση των υλικών είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση των δειγμάτων και τεχνικών στοιχείων (Ρ&05ΡΕ£Τυ5). Επίσης μπορούν να προταθούν από τους 

προμηθευτές διαφορετικές τεχνολογικά λύσεις, κατάλληλα τεκμηριωμένες από αυτές που αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας μας και δεν διαφέρουν από το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

                                                                       ΑΡΘΡΟ 6° 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση 

των κάδων στις αποθήκες του Δήμου και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανός να γίνει από 

υπαιτιότητα του προσωπικού ή άλλου μέχρι της -παράδοσης αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Οι προμηθευτές για να -πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τις προσφορές τους (1) 

από ένα είδος απορριμματοδέκτη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Επειδή το δείγμα θα 

υποστεί δοκιμασίες θα παραμείνει στο Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 10° 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την τιμή που θα πετύχει να αυξομειώσει τις ποσότητες ώστε να 

καλύψει όλη τη διατεθειμένη πίστωση μέχρι 30%. 

ΑΡΘΡΟ 11° 

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσφορών έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο του απορριμματοδέκτη 

που θεωρεί κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 12  

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυν οη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και 
αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών στο Δήμο. 



ΑΡΘΡΟ 13ο 
 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενος θα δώσει κατάλογο ανταλλακτικών με τον κωδικό τους και κατάλογο πωλήσεων 
ιδίων απορριμματοδεκτών σε άλλους Δήμους. 

 
 
 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                    Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
                                                     
 

     Αντώνης Μετοχιανάκης                                                       Μπαλτζακης Γεώργιος 
Διπλ. Μηχ. Μηχ. Με Α΄βαθμό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΛΣ αττορριμματοδεκτών. 
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Ηράκλειο 31/08/2010 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τη μελέτη για την προμήθεια 

απορριμματοδεκτών. 

Περιγραφή του απορριμματοδέκτη 25 λίτρων 

Ο απορριμματοδέκτης, χωρητικότητας 2511 θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, 
ενώ πρέπει να φέρει χειρολαβή. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν 
αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 

Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να 
φέρει χειρολαβή τοποθετημένη εργονομικά, ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του κατά την τοποθέτηση 
των απορριμμάτων. Όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η 
διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού. 

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό 
να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του 
(σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η 
χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. 

Περιγραφή του απορριμματοδέκτη 60 λίτρων 

Ο απορριμματοδέκτης, χωρητικότητας 6011 θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, 
ενώ πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200ΓΠΓΠ. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ-840-1 Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 
προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που 
εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 

Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να 
έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση 
των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό 
να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και 
νερού στον απορριμματοδέκτη. 

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό  
να  αντέχει  σε  οποιαδήποτε  καταπόνηση   και  να  μην  υπόκεινται  σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός 
του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγειϊνή χρήση του απορριμματοδέκτη ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές 
σακούλες. Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη 
μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη 
διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης 
τύπου "χτένας". 

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή 
εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 

Περιγραφή του απορριμματοδέκτη 110 λίτρων 

Ο απορριμματοδέκτης των 110 λίτρων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 



2 ΠΙΠΙ ,η βάση του θα έχει πάχος 8πιηι με οπές για την στήριξη του στο έδαφος με τα κατάλληλα ούπα. 
Θα έχει σχήμα μπομπέ με καπάκι χωρίς τασάκι 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

α) Σε όλους τους απορριμματοδέκτες θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου με 
ευμεγέθη γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου με θερμοεκτύπωση. 

β) Οι απορριμματοδέκτες θα είναι χρώματος επιλογής του φορέα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1) Δείγμα απορριμματοδέκτη. 
2) Τεχνικά στοιχεία (εγχειρίδια στην ελληνική) 
3) Καταλόγους Ανταλλακτικών,μ£,τους κωδικούς τους αριθμούς 

                    Ο Συντάκτης 

 

               Μπαλτζάκης Γεώργιος 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ηράκλειο  31/08/2010 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ-ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια απορριμματοδεκτών. Κ.Α..-20-7135.019 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Απορριμματοδέκτης 60 Lit. 

Τεμ. 700 26,00 18.200,00 

2. 
Απορριμματοδέκτης 25 lit. 

Τεμ. 2.600 10,00 26.000,00 

3. 
Απορριμματοδέκτης 110 lit. 

Τεμ. 82 155,00 12.710,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 56.910,00 

ΦΠΑ23%:    13.089,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 69.999,30 
 
 
 
          Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ                                     ΑΝΤΩΝΗΣ  ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ 
 
 
 
 


