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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης : 59.977,56€ ευρώ 

συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ   

Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το 
Τιμολόγιο Προσφοράς; 

ΑΡΘΡΟ 1 ο 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού – κατάθεση προσφορών  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 19/12/2016 ημέρα  
Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 
1 ΤΚ  71202, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την συγκεκριμένη σύμβαση 
προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την 
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ  » , μέχρι μία ημέρα πριν από την ορισμένη 
ημερομηνία  της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής 
του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  27/12 /2016 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 
10:30 π.μ.   στον ίδιο χώρο.  

ΑΡΘΡΟ  2 ο 

Ισχύουσες  Διατάξεις 
Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  

           άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την  

            παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της   
            παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 



 
Β. Τις αποφάσεις : 
  
1. Την 58120 /1-6- 2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 
Αντιδημάρχους  
2. Την με αριθμ 827 /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία: 
Α) Εγκρίνεται η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ και 
η διάθεση πίστωσης ποσού 59.892,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.079 με τίτλο “  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ” του προϋπολογισμού του έτους 
2016. 
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της με συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος. 
Γ)  Εγκρίνονται οι  τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ  
Δ) Ψηφίζονται οι όροι  του συνοπτικού διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ    3 ο 

Πληροφορίες  
Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και 
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από  την Δ/νση  Οικονομικών, 
Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου ( ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 -  1ος όροφος, τηλ.  2813-409185 -186-189 ) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και για τεχνικά θέματα από τον συντάκτη της μελέτης στο τηλ: 
2810289320  
Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη (συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές 
προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός, τιμολόγιο προσφοράς) θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στoν 
ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών,και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην διεύθυνση: 
http://www.heraklion.gr/press/auction, καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του φορέα 
κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου.  
Ακόμα, περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί στα  Επιμελητήρια .  

ΑΡΘΡΟ    4 ο 

 Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :  

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.  

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.  

γ. Συνεταιρισμοί.  

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ    5 ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και θα 
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά. 



1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας 
διακήρυξης  και  σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, η οποία για το σύνολο της προμήθειας 
είναι ποσού 967,38 €. 
2. Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

• Έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και των λοιπών εγγράφων της παρούσας σύμβασης 
και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• Δεν έχουν  συμμετάσχει:  
α) σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) σε δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) σε απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 
δ) σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 
166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ). 

• Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

• Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

• Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο και μπορούν να προσκομίσουν 
Πιστοποιητικό  Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το 
ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 
οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος . 

• Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί , επισυνάπτετε (παράρτημα Α) 
μαζί με όλα τα έγγραφα της προκήρυξης  δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες 
από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 
για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος 
από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής .  



Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 
 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει εντός 10 ημερών από έγγραφη ειδοποίηση του από την 
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω  έγγραφα και 
πιστοποιητικά: 
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οποίου η έκδοση να μην υπερβαίνει χρονικά τους 3 μήνες από 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Υποχρέωση προσκόμισης έχουν : 
α1.Τα φυσικά πρόσωπα   
α2.) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε). οι 
διαχειριστές τους. 
α3.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Β)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους. 
Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό 
επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθεί να παραμένει 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, το οποίο αν δεν συνάδει με 
το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

ΑΡΘΡΟ     6ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους με 
όλα τα απαραίτητα  στοιχεία   ενώπιων της Επιτροπής την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού στη 
Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 ,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για 
την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ 

ΜΕ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ Οι προσφορές μπορεί να σταλούν και ταχυδρομικά η να κατατεθούν  στο 
πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού.  
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών 
φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή 
άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  



Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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Προσφορές  
 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
 

 “ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ  
. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:................/2016 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (19/12/2016) 

 
 
 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν Ταχ. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ και 
Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγυητική 
συμμετοχής. 
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αν απαιτείται,  τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (θα πρέπει να υπάρχει το τεύχος 
Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή και τεχνικές 
προδιαγραφές για τα προσφερόμενα υλικά ). Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος  της  
οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  Η οικονομική προσφορά 
δίδεται σε ευρώ συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Τιμολόγιο Προσφοράς.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν λόγω 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. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 
εκτός εάν κατά περίπτωση στη 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 προκήρυξης  προκειμένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή  απόκρουση όρου της προκήρυξης.  
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού είτε 
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της . 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που  ζητήθηκαν.  



Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη 
της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την  παρούσα προκήρυξη. 
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Εναλλακτικές προσφορές 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε  περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
Ένσταση κατά πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 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 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο είναι 
η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ.11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 του Δήμου 
Ηρακλείου η οποία θα εξετάσει και θα γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο όργανο να 
αποφασίσει επί των ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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Προσφερόμενη τιμή 
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), κατ’ άρθρο – είδος του προϋπολογισμού της μελέτης  για τα 
προσφερόμενα είδη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και η 
παράδοση σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
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Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Η αρμόδια  γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 του Δήμου Ηρακλείου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Επιτροπή»,  προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση, την ημερομηνία και ώρα και 



στον τόπο που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης 
παράδοσης των προσφορών, δηλαδή η 10:30 π.μ., η Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα την λήξη του 
χρόνου παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση 
αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νομίμως 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. 
 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο 
και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή 
και  θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.  
2. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

 3. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Η 
αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια την ημέρα και ώρα που 
έχει ορίσει η Επιτροπή  παρουσία ή μη των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
επιτροπής 
Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 
Προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Η 
Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης 
σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
Αν ο προσωρινός ανάδοχος  
α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  
β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τότε 



ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του στο διαγωνισμό και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 
τις παραγράφους , είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
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Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου αυτή σαν 
αποφαινόμενο  όργανο αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα. 
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μέρος  της  ποσότητας. 
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών.  
Η Οικονομική Επιτροπή  κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
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Ανακοίνωση κατακύρωσης 

Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή 
της σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ    15 ο 

Σύμβαση 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα προκήρυξη, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  
προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία 
θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ    16ο 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 
967,38  € ευρώ. 



 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Προσφορές χωρίς την ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται 
υπόψη.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια με 
την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες: α/α) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και 
β/β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής 
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
 
2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής 
στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας (των άρθρων που του 
κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί 
μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  
Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου.  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση 
από την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο 
Ηρακλείου|), 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: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 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) (μόνο στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ    17 ο 

Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τόπος, Τρόπος) 
Ως συνολικός  χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό διάστημα  ενενήντα  
(90)  ημερών  από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 



Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει  τμηματικά στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ    18 ο 

Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών  
1.Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
2.Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των 
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
3.Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

ΑΡΘΡΟ     19 ο 

Παραλαβή Υλικών προμήθειας  
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου. 
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος με 
μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία  μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής.  
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια 
της μακροσκοπικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό, 
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 
γ) να απορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ    20ο 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη 
της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 



από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που 
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ    21ο 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. 
Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί 
να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους . 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 203 του Ν4412/16. 
  
ΑΡΘΡΟ    22ο 
 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 
υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή  
Β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 
παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του 
N.4412/2016.  
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου  
Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   
 
ΑΡΘΡΟ 23 
  
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 



Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 
α)  παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ    24ο  
Δημοσίευση 
 
Η παρούσα  Προκήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)  
• στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1 του Δήμου 
Ηρακλείου  

 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 

• Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
• θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  

 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

 
 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Αρμόδιος  : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
 
 

Ηράκλειο 05/12/2016 
Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης :138835 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  
Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης : 59.977,56€ ευρώ 

συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ηρακλείου έτους 2016 με ΚΑ  20-7135.081 με τίτλο «Προμήθεια οικιακών 
κομποστοποιητών με αναδευτήρα» ,  για το έτος 2016. 

2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές 
Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Έντυπο Προϋπολογισμού Προσφοράς) 
παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου 
www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την 
καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών .  
Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δήμου. Ακόμα περίληψη της Προκήρυξης θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό 
επιμελητήριο Ηρακλείου .  
3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 19/ 12 /2016 
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 
Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της επιτροπής Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την 
συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας  ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 
Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωμοδοτική Επιτροπή για 
την σύμβαση «Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών με αναδευτήρα»,  μέχρι μία ημέρα 
πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
διαγωνιζομένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας 
(απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την  27 /12 
/2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 10: 00 : π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.  
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά 
και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 
5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται  το 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς  Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των 
967,38 €, .    

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                           
 
                                                     ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ: 
59.977,56€ 
ΚΑ 20-7135.081 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

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

 

Άρθρο 1ο  

Στο ̟λαίσιο εφαρµογής του το̟ικού σχεδίου διαχείρισης α̟ορριµµάτων 
Ηρακλείου και του ̟ρογράµµατος διαλογής στη ̟ηγή, ο ∆ήµος έχει 
συµ̟εριλάβει την ̟ροµήθεια και διανοµή κάδων οικιακής κοµ̟οστο̟οίησης. 
Οι κάδοι αυτοί θα το̟οθετηθούν κατά ̟ ροτεραιότητα σε ̟ εριοχές εκτός ̟ όλεως 
του Ηρακλείου.  
Με τον τρό̟ο αυτό θα συνεισφέρουν ώστε σε ηµιαστικές ̟εριοχές της 
ενδοχώρας οι κάδοι των σύµµεικτων α̟ορριµµάτων να είναι α̟αλλαγµένοι 
α̟ό µεγάλες ̟οσότητες οργανικού υλικού. 
Η αύξηση της χρήσης των οικιακών κοµ̟οστο̟οιητών α̟οσκο̟εί στη 
διαχείριση του οργανικού ρεύµατος ώστε οι ανάγκες για κάδους σύµµεικτων 
να µειωθούν και να εξαχθεί καθαρότερο ανακυκλώσιµο υλικό. 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες  ∆ιατάξεις – Α̟οφάσεις   

Α Τις διατάξεις : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
2. Την ̟αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως αναδιατυ̟ώθηκε µε την 

̟αρ. 3 του  
           άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της ̟αρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  ό̟ως ̟ροστέθηκε 
µε την  

            ̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 
̟ερί̟τωση 38 της   
            ̟αρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

Β. Τις α̟οφάσεις : 
  
1. Την 58120 / 2016 α̟όφαση ∆ηµάρχου µε την ο̟οία εκχωρεί το δικαίωµα υ̟ογραφής 
στους Αντιδηµάρχους  
2. Την µε αριθµ. 828/2016 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε την ο̟οία: 
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Α) Εγκρίνεται η ̟ροµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ» και η διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 59.977,56€ σε βάρος το Κ.Α.20-
7135.081  του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2016. 
Β) Εγκρίνεται η εκτέλεσή της µε συνο̟τικό διαγωνισµό και µε κριτήριο ανάθεσης την 
̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής. 
Γ)  Εγκρίνονται οι  τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τα λοι̟ά έγγραφα της σύµβασης της 
̟ροµήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ». 
∆) Ψηφίζονται οι όροι  του συνο̟τικού διαγωνισµού. 

     
Άρθρο 3ο  

       Τρό̟ος εκτέλεσης της ̟ροµήθειας. 

       Η εκτέλεση της Προµήθειας   θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε Συνο̟τικό διαγωνισµό 
τους όρους του ο̟οίου έχει ψηφίσει η οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή σύµφωνα  µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και  µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα 
α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει της τιµής . 

 
  Άρθρο 4ο  

Σύµβαση 

Τα στοιχεία της Σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί θα είναι : 
Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη ,  η συγγραφή υ̟οχρεώσεων ,οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές, ο 
ενδεικτικός  ̟ροϋ̟ολογισµός και η ̟ροσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση 
της κατακύρωσης η Υ̟ηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί 
α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 
  Άρθρο 5ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση της ̟ροµήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει  Εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης . 
Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης της ̟ροµήθειας την ο̟οία θα ̟ροσκοµίσει ο 
̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ̟οσοστό 5% της  συµβατικής 
αξίας (των άρθρων ̟ου του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α, δηλαδή 2418,45€ 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα ε̟ιστραφεί µετά την  ̟άροδο του 
χρόνου εγγύησης των όρων της σύµβασης.  
Η εγγυητική ε̟ιστολή κατατίθεται ̟ρο ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης. Η 
εγγύηση  καλής εκτέλεσης  ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική 
̟αραλαβή του υλικού . Εάν στο ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής αναφέρονται 
̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟ αράδοση, η ̟αρα̟άνω ε̟ιστροφή γίνεται µετά 
την αντιµετώ̟ιση, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου. 
Αν το υλικό  είναι διαιρετά και η ̟αράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, 
τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής α̟οδεσµεύονται 
σταδιακά, κατά ̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους της ̟οσότητας ή του 
τµήµατος της υ̟ηρεσίας ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή α̟οδέσµευσή 
τους α̟αιτείται ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν 
στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη 
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̟αράδοση, η ̟αρα̟άνω σταδιακή α̟οδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση, κατά 
τα ̟ροβλε̟όµενα, των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ρόθεσµου. 
 εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης  ̟ οσού ίσου µε το  5% της  συµβατικής αξίας (των 
άρθρων ̟ου του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016 και θα ε̟ιστραφεί µετά την  ̟άροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της 
σύµβασης .Κατά  τα λοι̟ά  ισχύει το άρθρο 16 της ̟ροκήρυξης .  

 
Άρθρο 6ο  

Παράδοση Υλικών( Χρόνος, Τό̟ος, Τρό̟ος) 

Ως συνολικός  χρόνος ̟αράδοσης για όλη την ̟ροµήθεια , ορίζεται το χρονικό 
διάστηµα τριών µηνών  ( 90 )  ηµερών  α̟ό την ηµεροµηνία ανάρτησης της 
υ̟ογραφείσας σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Η ̟αράδοση των ειδών της ̟ροµήθειας θα γίνει (συνολικά - τµηµατικά) στο ∆ήµο 
Ηρακλείου σε χώρο ̟ου θα υ̟οδειχθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία. 
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 7ο  

Εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση υλικών  

1.Αν το υλικό φορτωθεί ̟αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 209 του Ν.4412/2016, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της 
̟οσότητας ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα. 
2.Το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας των εκ̟ρόθεσµα 
̟αραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά ̟ου ̟αραδόθηκαν εκ̟ρόθεσµα 
ε̟ηρεάζουν τη χρησιµο̟οίηση των υλικών ̟ου ̟αραδόθηκαν εµ̟ρόθεσµα, το 
̟ρόστιµο υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας της συνολικής ̟οσότητας αυτών. 
3.Κατά τον υ̟ολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση 
̟αράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό 
γνωµοδότηση την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής και Παρακολούθησης Προµηθειών 
της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του ∆ήµου Ηρακλείου, δεν 
λαµβάνεται υ̟όψη ο χρόνος ̟ου ̟αρήλθε ̟έραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το ο̟οίο δεν ευθύνεται ο ̟ροµηθευτής και ̟αρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - ̟αράδοσης. 

 
Άρθρο 8ο  

Παραλαβή Υλικών ̟ροµήθειας  

1. Η ̟αραλαβή των υλικών γίνεται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Προµηθειών της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
του ∆ήµου Ηρακλείου. 
2. Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής των υλικών διενεργείται ̟οιοτικός και ̟οσοτικός 
έλεγχος µε µακροσκο̟ική εξέταση. Στην ̟αρα̟άνω διαδικασία  µ̟ορεί να ̟αραστεί, 
εφόσον το ε̟ιθυµεί, ο ̟ροµηθευτής.  
Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής συντάσσει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής ή α̟όρριψης 
µετά τη διενέργεια της µακροσκο̟ικού ελέγχου.  
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής µ̟ορεί: 
α) να ̟αραλάβει το υλικό, 
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β) να ̟αραλάβει το υλικό µε ̟αρατηρήσεις λόγω α̟οκλίσεων α̟ό τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές της σύµβασης, 
γ) να α̟ορρίψει το υλικό. 
Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016 

 
Άρθρο 9ο  

Χρόνος ̟αραλαβής υλικών 

Η ̟αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων ̟αραλαβής 
̟ραγµατο̟οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α̟ό την σύµβαση χρόνο. 
Ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής 
̟ροσκόµισης του υλικού. Αν η ̟αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού 
̟ρωτοκόλλου δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα στον 
οριζόµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται ̟ρος 
τούτο σχετική α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο α̟ό 
την υ̟ηρεσία ̟ου ̟αραλαµβάνει τα υλικά α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης τούτων, 
σύµφωνα δε µε την α̟όφαση αυτή η α̟οθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί η 
̟ληρωµή του ̟ροµηθευτή. 
Ανεξάρτητα α̟ό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή του 
̟ροµηθευτή, ̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό την σύµβαση έλεγχοι α̟ό 
ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην ο̟οία δεν 
µ̟ορεί να συµµετέχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν 
̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή στον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό την σύµβαση χρόνο. Η 
̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει σε όλες τις διαδικασίες ̟αραλαβής ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την σύµβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά ̟ρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ροκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
ε̟ιστρέφονται ̟ριν α̟ό την ολοκλήρωση όλων των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό τη σύµβαση 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ̟ρωτοκόλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια ̟ ου έγινε α̟ό την αρχική ε̟ιτρο̟ή 
̟αραλαβής, δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 

 
Άρθρο 10ο  

Α̟όρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1.Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ̟οσότητας 
των υλικών, µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, ̟ου να είναι 
σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την 
α̟όφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ̟ροθεσµία ̟ου 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µ̟ορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του 
συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ̟ροµηθευτής θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και 
υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης. 
Αν ο ̟ροµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά ̟ου α̟ορρίφθηκαν µέσα στην 
̟ροθεσµία ̟ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 
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2. Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται µετά την ̟ροσκόµιση ίσης 
̟οσότητας µε την α̟ορριφθείσα και αφού αυτή ̟αραληφθεί οριστικά. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει την ̟οσότητα ̟ου 
α̟ορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία 
της οριστικής ̟αραλαβής της νέας ̟οσότητας. Η ̟ροθεσµία αυτή µ̟ορεί να 
̟αραταθεί ύστερα α̟ό αίτηµα του ̟ροµηθευτή, ̟ου υ̟οβάλλεται α̟αραίτητα ̟έντε 
(5) τουλάχιστον ηµέρες ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της, µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την ο̟οία και ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο σε ̟οσοστό 2,5% ε̟ί της 
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ̟οσότητας. Αν ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία αυτή και η 
̟αράταση ̟ου χορηγήθηκε και ο ̟ροµηθευτής δεν ̟αρέλαβε την α̟ορριφθείσα 
̟οσότητα, ο φορέας µ̟ορεί να ̟ροβεί στην καταστροφή ή εκ̟οίηση της ̟οσότητας 
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, µ̟ορεί να εγκριθεί η ε̟ιστροφή στον ̟ροµηθευτή των υλικών ̟ου 
α̟ορρίφθηκαν ̟ριν α̟ό την αντικατάστασή τους . 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου 
Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, ̟αρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν 
ε̟ισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο ̟αράτασης 
̟ου του δόθηκε κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την ανάθεση ̟ου έγινε στο 
όνοµα του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, µε α̟όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής και 
Παρακολούθησης Προµηθειών. Κατά λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του 
Ν4412/16. 
  

Άρθρο 11ο  
 
 Τρό̟ος ̟ληρωµής – α̟αιτούµενα δικαιολογητικά για ̟ληρωµή του αναδόχου 
 

Η ̟ληρωµή θα γίνεται µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την 
οριστική ̟αραλαβή των υλικών. Τα δικαιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται είναι τα εξής: 
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟οσοτικής και ̟οιοτικής ̟αραλαβής ή σε ̟ερί̟τωση 
αυτοδίκαιης ̟αραλαβής, α̟οδεικτικό ̟ροσκόµισης του υλικού στην α̟οθήκη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 208 του N.4412/2016.  
Β) Α̟οδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην α̟οθήκη του ∆ήµου  
Γ) Εξοφλητική α̟όδειξη του ̟ροµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε».  
∆) Πιστο̟οιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας .   
 

Άρθρο 12 
  
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν 
α)  ̟αραδόθηκε ολόκληρη η ̟οσότητα ή, σε ̟ερί̟τωση διαιρετού υλικού, η ̟οσότητα 
̟ου ̟αραδόθηκε υ̟ολεί̟εται της συµβατικής, κατά µέρος ̟ου κρίνεται ως ασήµαντο 
α̟ό το αρµόδιο όργανο 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ̟οσοτικά και ̟οιοτικά τα υλικά ̟ου ̟αραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως 
ε̟ιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκ̟τώσεις και  
δ) Εκ̟ληρώθηκαν και οι λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τη σύµβαση. 
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Άρθρο 13ο  

 
  Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
     Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού .Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει  το ∆ήµο. 

 
 

Ο ∆/ντης 
 

 
Αλεξάκης Στυλιανός 

Αρχιτέκτων Μηχανικός µε β΄ βαθµό 

Συντάχθηκε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ: 
59.977,56€ 
ΚΑ 20-7135.081 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΑ : 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση 701 οικιακών κοµ̟οστο̟οιητών 
για α̟όρριψη και διαχείριση των οργανικών α̟ορριµµάτων 
κατοικιών του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
Στο ̟λαίσιο εφαρµογής του το̟ικού σχεδίου διαχείρισης α̟ορριµµάτων 
Ηρακλείου και του ̟ρογράµµατος διαλογής στη ̟ηγή, ο ∆ήµος έχει 
συµ̟εριλάβει την ̟ροµήθεια και διανοµή κάδων οικιακής κοµ̟οστο̟οίησης. 
Οι κάδοι αυτοί θα το̟οθετηθούν κατά ̟ ροτεραιότητα σε ̟ εριοχές εκτός ̟ όλεως 
του Ηρακλείου.  
Με τον τρό̟ο αυτό θα συνεισφέρουν ώστε σε ηµιαστικές ̟εριοχές της 
ενδοχώρας οι κάδοι των σύµµεικτων α̟ορριµµάτων να είναι α̟αλλαγµένοι 
α̟ό µεγάλες ̟οσότητες οργανικού υλικού. 
Η αύξηση της χρήσης των οικιακών κοµ̟οστο̟οιητών α̟οσκο̟εί στη 
διαχείριση του οργανικού ρεύµατος ώστε οι ανάγκες για κάδους σύµµεικτων 
να µειωθούν και να εξαχθεί καθαρότερο ανακυκλώσιµο υλικό. 
 
-Σηµεία διανοµής κάδων κοµ̟οστο̟οίησης 
1. Αγ. Ιωάννης Κνωσσού 120 Κάδοι 
2. Λόφος Λειβάδας , ΙΤΕ, Σταυράκια 156 κάδοι 
3. Μεσαµ̟ελιές 60 κάδοι 
4. Φορτέτσα 60 κάδοι 
5. Μαραθίτης 60 κάδοι 
6. Καρτερός 60 κάδοι 
7. Βενεράτο 50 κάδοι  
8. Πενταµόδι 50 κάδοι 
9. Μαλάδες 64 κάδοι 
10. Καλλιθέα 60 κάδοι 
11. Νέα Αλικαρνασσός 80 κάδοι  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
Περιγραφή Κάδου κοµ̟οστο̟οίησης. 
 

1. Σχήµα κάδου, κωνικό 
Το κωνικό σχήµα του κάδου να έχει µελετηθεί έτσι ώστε να ε̟ιτρέ̟ει 
τον εύκολο διαχωρισµό α̟ό το ̟εριεχόµενό του. Κατ’ αυτόν τον τρό̟ο 
καθίσταται δυνατός τόσο ο έλεγχος των συνθηκών α̟οικοδόµησης όσο 
και η ε̟έµβαση για τη βελτιστο̟οίηση των αερόβιων συνθηκών 
κοµ̟οστο̟οίησης των οργανικών α̟ορριµµάτων. 
 

2. Κουµ̟ωτό κα̟άκι 
Ο κάδος να είναι εφοδιασµένος µε στρογγυλό ή τετράγωνο ικανής 
διατοµής τουλάχιστον 30cm, κουµ̟ωτό κα̟άκι, το ο̟οίο δεν 
̟αρασύρεται α̟ό τον άνεµο, ενώ ταυτόχρονα δεν ε̟ιτρέ̟ει τη 
διείσδυση της βροχής. 
 

3. Πόρτα εξαγωγής έτοιµης κοµ̟όστας 
Στο κάτω τµήµα του κάδου να είναι ̟ροσαρµοσµένη κατάλληλη ̟όρτα 
ικανού ανοίγµατος για την εξαγωγή της ώριµης κοµ̟όστας και την 
άµεση χρήση της στον κή̟ο. 
 

4. Ανοιχτή Βάση 
Η βάση του κάδου να είναι ανοιχτή, έτσι ώστε να ε̟ιτρέ̟εται ο άµεσος 
εµβολιασµός των οργανικών α̟ορριµµάτων α̟ό τους 
µικροοργανισµούς του εδάφους. Ε̟ι̟ροσθέτως, να ε̟ιτρέ̟εται η 
άµεση α̟οστράγγιση των διασταλλαγµάτων, ̟εριορίζοντας έτσι την 
υγρασία α̟οικοδόµησης στα ε̟ιθυµητά ε̟ί̟εδα, ε̟ιταχύνοντας τη 
διαδικασία κοµ̟οστο̟οίησης και την ̟αραγωγή υψηλής ̟οιότητας 
εδαφοβελτιωτικού και µη ̟αραγωγή οσµών. 
 

5. Λοι̟ά Χαρακτηριστικά 
1. Οι κάδοι κοµ̟οστο̟οίησης να είναι κατασκευασµένοι µε 

Ευρω̟αϊκές ̟ροδιαγραφές και standards κυρίως α̟ό υψηλής 
̟υκνότητας ̟ολυαιθυλένιο ανακυκλωµένο ή ̟αρθένο, στιβαρής 
κατασκευής. 
 

2. Α̟αιτούµενες  διαστάσεις κοµ̟οστο̟οιητών 
- ∆ιάµετρος Βάσης έως 1m ώστε να µ̟ορεί να εγκατασταθεί σε 

̟εριορισµένους χώρους αλλά και όχι µικρότερη α̟ό 0,7 ώστε 
να µειώνεται η χωρητικότητα του κάδου . 

- ∆ιάµετρος Εισόδου Οργανικών 0,4m-0,5m ώστε να είναι 
δυνατή η είσοδος οργανικών σε σάκους κατάλληλους γι αυτή 
τη διαδικασία. 

- Χωρητικότητα: 
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Η χωρητικότητα (ονοµαστική) σε µια υ̟ερ̟λήρωση του κάδου 
να είναι µεγαλύτερη α̟ό 300lt. Η χωρητικότητα των κάδων 
κοµ̟οστο̟οίησης είναι µεταβαλλόµενη λόγω µείωσης του 
όγκου εξ αιτίας της κοµ̟οστο̟οίησης 
Λόγω της ταχείας «χώνευσης» των υλικών ο ̟ροσφερόµενος 
κάδος να υ̟οδέχεται συνολικά 550-600 λίτρα οργανικών 
α̟ορριµµάτων σε κάθε κύκλο κοµ̟οστο̟οίησης διαρκείας 4-6 
µηνών (2-3 κύκλοι ανά έτος). Οι ̟ροσφερόµενοι κάδοι για να 
είναι α̟οτελεσµατικοί ̟ρέ̟ει να µ̟ορούν να διαχειριστούν α̟ό 
1500 – 2000λίτρα οικιακών οργανικών α̟ορριµµάτων ανά έτος 
στο µέγιστο ̟αραγωγής µιας 4µελούς οικογένειας. 

 
6. Πιστο̟οιήσεις Κατασκευαστή – Προσφέροντος 

 

Κατασκευαστή Προσφέροντος 
ISO 14001:2004 

ISO 9001:2008 

ISO 9001:2008 

Κατασκευή σύµφωνα µε τον 
κώδικα 
SustainableHomeCategoryWAS3 
(grade1) 

 
 
Προµήθεια κάδου  κουζίνας 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα ̟ρέ̟ει στην τιµή ̟ροσφοράς και ε̟ί 
̟οινή α̟οκλεισµού να συµ̟εριλάβουν ένα µικρότερο κάδο χωρητικότητας έως 
5 λίτρων 
 
Ο µικρός αυτός κάδος διευκολύνει σηµαντικά τη συγκέντρωση και µεταφορά 
των οργανικών α̟ορριµµάτων α̟ό την κουζίνα στον κάδο κοµ̟οστο̟οίησης. 
 
Ο κάδος αυτός ̟ρέ̟ει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 λίτρα και να φέρει 
στεγανό κα̟άκι ̟ου ανοίγει ̟ολύ εύκολα (µε το ένα δάχτυλο). Το κα̟άκι να 
είναι ανακλινόµενο και κάθε φορά ̟ου κλείνει να σφραγίζει α̟οτρέ̟οντας τη 
διάχυση οσµών στο χώρο διαβίωσης. 
 
Να είναι εφοδιασµένος µε σ̟αστό χερούλι, για τη µεταφορά των 
α̟ορρι̟τόµενων οργανικών στον κάδο κοµ̟οστο̟οίησης. Ο κάδος των 5 
λίτρων να είναι κατασκευασµένος α̟ό 100% ανακυκλωµένο ̟ολυαιθυλένιο  
̟ιστο̟οιηµένο ό̟ως στην § 6. 
 
 
 
 
-Περιγραφή λειτουργίας κάδου: 
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H ̟ροτεινόµενη θέση κάδου είναι  ̟άνω στο χώµα του κή̟ου ή µιας µεγάλης 
γλάστρας, κοντά στην κουζίνα. 
Τα οργανικά α̟ορρίµµατα µεταφέρονται και α̟οτίθενται στον κάδο. Η 
διαδικασία αερισµού ξεκινά όταν συσσωρευτεί αρκετό υλικό ̟χ. Όταν γεµίσει 
̟ερί̟ου ο µισός κάδος. Ο αερισµός γίνεται µε ειδικό εργαλείο το ο̟οίο ̟ρέ̟ει 
ο συµµετέχων να ̟ροσφέρει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού στην ενιαία τιµή 
̟ροσφοράς του κάδου, µια φορά την εβδοµάδα έως µια φορά το 
δεκα̟ενθήµερο. 
∆ιάρκεια διαδικασίας: 2-3λε̟τά/ αερισµό 
Ο χρόνος κοµ̟οστο̟οίησης, σε οικιακό ε̟ί̟εδο, διαρκεί 3-6 µήνες. Η 
ταχύτητα κοµ̟οστο̟οίησης συναρτάτε α̟ό τους ακόλουθους 3 ̟αράγοντες: 

1. Τροφή µικροοργανισµών. Η βέλτιστη κατά βάρος σύνθεση των ̟ρος 
α̟οικοδόµηση υλικών είναι 30 µέρη άνθρακα και 1 µέρος αζώτου. Σε 
οικιακό ε̟ί̟εδο η σωστή σύνθεση εκτιµάται εµ̟ειρικά ̟χ. 
Θερµοκρασία/οσµές. Οι διορθώσεις γίνονται µε ̟ρόσθεση «καφέ» 
υλικών δηλ. θρύµµατα κλαδεµάτων/ ̟εσµένων φύλλων/ ροκανιδιών 
κτλ. ή µε ̟ρόσθεση «̟ράσινων» υλικών ̟χ. Υ̟ολείµµατα χλοοκο̟ής, 
υ̟ολείµµατα µαγειρείου κτλ. 

2. Υγρασία: Η βέλτιστη υγρασία κυµαίνεται α̟ό 50-60%. Σε οικιακό 
ε̟ί̟εδο ο έλεγχος υγρασίας γίνεται εύκολα µε τη µέθοδο του «γαντιού». 
Α̟αιτούµενος χρόνος 1 έως 2 λε̟τά, µια φορά την εβδοµάδα το 
καλοκαίρι, έως µια φορά το µήνα το χειµώνα. 

3. Ελεγχόµενος αερισµός. Μέσω του αερισµού α̟οβάλλονται τα 
̟αραγόµενα ανε̟ιθύµητα αέρια (κυρίως CO2 ) και εισέρχεται οξυγόνο 
α̟αραίτητο για την ε̟ιβίωση των αερόβιων θερµόφιλων 
µικροοργανισµών.  
Ο αερισµός ̟ρέ̟ει να είναι ελεγχόµενος και ε̟αναλαµβάνεται 2-4 
φορές το µήνα. ∆ιάρκεια εργασίας 2-3 λε̟τά/αερισµό.  
Ο ανεξέλεγκτος αερισµός στις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας 
το χειµώνα «̟αγώνουν» και το καλοκαίρι «ξηραίνουν» το µείγµα ̟ρος 
α̟οικοδόµηση οργανικών υλικών ο̟ότε και αναστέλλεται η 
α̟οικοδόµηση. 
 

Με άλλα λόγια, οι θερµόφιλοι µικροοργανισµοί στους ο̟οίους οφείλεται η 
γρήγορη κοµ̟οστο̟οίηση  α̟αιτούν ισορρο̟ηµένη τροφοδοσία, υγρασία και 
ελεγχόµενος αερισµός. 
 
Οι διαδικασίες ελέγχου ισορρο̟ίας των ε̟ιµέρους συνιστωσών είναι α̟λές 
στην εφαρµογή τους και α̟αιτούν λίγο χρόνο για τη διαχείρισή τους. 
 

7. Πακέτο ̟ροσφοράς κάδων ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού: 
-Κάδος κοµ̟οστο̟οίησης µε αναλυτικές οδηγίες στα Ελληνικά. 
-Εργαλείο αερισµού µείγµατος ̟ρος α̟οικοδόµηση. 
-Ειδικός ̟λαστικός κάδος συλλογής και µεταφοράς οργανικών 
α̟ορριµµάτων κουζίνας. 
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- Μείγµα ενεργών µικροοργανισµών σε φιάλη ενός λίτρου. Μείγµα 
Ενεργών Μικροοργανισµών , οι ο̟οίοι εµβολιάζουν γρήγορα το µείγµα 
(µόνο την ̟ρώτη φορά), ε̟ιταχύνοντας την α̟οικοδόµηση, ̟εριορίζουν 
τις οσµές ̟ου ̟αράγονται κυρίως λόγω υ̟ερβάλλουσας ̟οσότητας 
«̟ράσινων» υλικών, ενώ ταυτόχρονα βελτιστο̟οιούν την ̟οιότητα της 
̟αραγόµενης κοµ̟όστας. 

-Σεµινάριο οικιακής κοµ̟οστο̟οίησης ̟ρος δηµότες-αρµόδιους 
υ̟αλλήλους του ∆ήµου διάρκειας 2-3 ώρες ηµερήσια ( συνολική 
διάρκεια 5 ηµερών), α̟ό εξειδικευµένο στην κοµ̟οστο̟οίηση Γεω̟όνο 
ή άλλης αντίστοιχης ειδικότητας άτοµο. 

-Παροχή συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών ε̟ί της διαδικασίας 
κοµ̟οστο̟οίησης  σε ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή. 
Η συγκεκριµένη υ̟ηρεσία ̟ρέ̟ει να ̟αρέχεται για ένα έτος α̟ό την 
̟αράδοση των κάδων, χρόνος ικανός για την α̟όκτηση ε̟αρκούς 
εµ̟ειρίας στη διαδικασία οικιακής κοµ̟οστο̟οίησης. 

 
Η οικονοµική ̟ροσφορά θα δοθεί σαν ενιαίο σύστηµα εµ̟εριέχοντας όλα τα 
̟αρα̟άνω της ̟αραγράφου 7 . 
 
8. Εγγυήσεις- χρόνος ̟αράδοσης, 

• Εργοστασιακή Εγγύηση 10 χρόνια 

• Χρόνος ̟αράδοσης: 30 έως 70 ηµέρες 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ∆ιευθυντής Ο Συντάκτης 

  

Αλεξάκης Στυλιανός 
ΑρχιτέκτωνΜηχ/κός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ : 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ: 
59.977,56€  
ΚΑ 20-7135.081 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

α/α Είδος 
Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή 
Μονάδας (€) 

Σύνολο (€) 

1. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑ 

701 69,00 48.369,00 

ΣΥΝΟΛΟ 48.369,00 

Φ.Π.Α. 24%  11.608,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  59.977,56 

 
 

 

Ο ∆ιευθυντής Ο Συντάκτης 

  

Αλεξάκης Στυλιανός 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

 


