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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός 

απορριμματοκιβώτιου (Press Container) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:   

1) Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016. 

2) 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. 

3) Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη. 

4) Την 85250/03-09-2019 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 

Αντιδημάρχους και την με αριθ. πρωτ. 17810/26-02-2021 (σε ορθή επανάληψη) ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-

Ν47 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού και παράτασης της θητείας των αντιδημάρχων του 

Δήμου Ηρακλείου με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι 

τις   28-02-2022. 

5) Την μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης 

καθαριότητας και ανακύκλωσης  

6)  Το υπ αριθ. 56296/22-06-2021 Πρωτόγεννές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008915802)  

7)  Τον ψηφισμένο   προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021 και τον ΚΑ 45-7131.002 με 

τίτλο «Προμήθεια ενός (1) Press Container» και εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 €, η οποία 

έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 

έτους 2021, από ίδιους πόρους. 

8) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  A-1310 με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 21REQ008939160 

9) Τη με αριθ. 65942/15-07-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου AΔΑ: ΩΦΝΡΩ0Ο-756  με την οποία α) 

εγκρίθηκε η διενέργεια της της προμήθειας  ενός απορριμματοκιβώτιου (Press Container) β) 

εγκρίθηκε η μελέτη οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  

10) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον 

Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.  

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 45-7131.002 με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) Press 

Container»  και αναλύεται ως εξής: 

 

 





ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 Press Container απορριμματοκιβώτιο με 
συμπίεση χωρητικότητας 10 m3.  

20.161,29  1 20.161,29 

Φ.Π.Α. 24% 4.838,71 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 € 

 
 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 10/08/2021 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 

Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα 

Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες.   

 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 Δικαιολογητικά Συμμετοχής στη Γενική συγγραφή Υποχρεώσεων: 

 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της 

επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την οικονομική 

προσφορά του τα εξής δικαιολογητικά:  

1) Ασφαλιστική ενημερότητα και Yπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:  

• Είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και σε ποιους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) οφείλει να καταβάλει 

εισφορές 

• Είναι εγγεγραμμένος σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της 

προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.  

• Δεν έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά 

ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995,                                                                                                                                                                                                              

σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

αντίστοιχα.  

• Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  

• Έχει  λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και 

του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.  

• Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα  (30) ημέρες 

• Εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από έγγραφη 

ειδοποίησή, θα επιδείξει  ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους,  σε τόπο που θα 

υποδείξει, τα έξοδα μετάβασης της Επιτροπής θα επιβαρυνθεί ο Προμηθευτής. 

3) Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα     

            αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του    

             ν.4704/20 





 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές 

απορρίπτεται.   

Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.   

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.  

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 

Καναβάκη  Γ. Μαρία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Ηράκλειο 02/06/2021 

Προμήθεια ενός (1) Press 
Container. 
 
 
   Κ.Α 45-7131.002 ποσού 
25.000,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

Το υπό προμήθεια Container προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του  Δήμου 
Ηρακλείου και συγκεκριμένα του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων, ώστε  για  να 
χρησιμοποιηθεί σε εργασίες, αποκομιδής απορριμμάτων. Το απορριμματικιβώτιο θα 
φέρει σύστημα συμπίεσης και θα είναι χωρητικότητας 10m3. Θα είναι  απόλυτα 
καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 

Το ωφέλιμο φορτίο του απορριμματοκιβωτίου σε απορρίμματα θα είναι 
τουλάχιστον 4tn. Το απορριμματοκιβώτιο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές 
και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος Ηρακλείου. Όλες οι απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη 
λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το απορριμματοκιβώτιο (Press Container) θα αποτελείται από κιβωτάμαξα, η 

οποία θα είναι μεταλλική ενισχυμένης κατασκευής από λαμαρίνα άριστης ποιότητας 

πάχους τουλάχιστον 3mm. Η χοάνη τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασμένη, για μέγιστη 

αντοχή στις φθορές –καταπονήσεις, από χαλυβδοέλασμα  πάχους  4mm  τουλάχιστον. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι  κλειστού τύπου και κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποκλείεται εντελώς η διαρροή υγρών και η δυσοσμία.  

Η φόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται από εμπρός, μέσω κατάλληλου 
χώρου υποδοχής.  Το άνοιγμά του  θα είναι 500x1000mm περίπου έτσι  ώστε να είναι 
δυνατή η αποθήκευση ικανού όγκου απορριμμάτων, δηλαδή περίπου 660-800 LT. Ο 
συμπιεστής θα πρέπει να επιτυγχάνει βαθμό  συμπίεσης τουλάχιστον 4:1 για οικιακά 
απορρίμματα. 
Ο μηχανισμός συμπίεσης  θα  εξασφαλίζει : 
 

• Συνεχή και αδιάκοπη τροφοδοσία της κιβωτάμαξας  με απορρίμματα. 

• Μεγάλο βαθμό συμπίεσης. 

• Πλήρη εκμετάλλευση του όγκου του θαλάμου. 

• Μη καταπόνηση των υδραυλικών συστημάτων (εμβόλου, σωληνώσεων, 

αντλιών, κ.λ.π.). 

 
1. Ο μηχανισμός συμπίεσης θα αποτελείται από μια πλάκα συμπίεσης 

κατάλληλων διαστάσεων ορθογωνικής διατομής,  η οποία θα ολισθαίνει εμπρός – 
πίσω  και θα ωθεί τα απορρίμματα στο εσωτερικό της κιβωτάμαξας. 
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Ο μηχανισμός συμπίεσης  θα επανέρχεται σε θέση φόρτωσης αυτόματα, μετά από 

κάθε κύκλο συμπίεσης. Θα είναι κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm. 
Στο εμπρόσθιο και επάνω μέρος του απορριμματοκιβώτιου, θα υπάρχει ένα 

αρθρωτό μεταλλικό κάλυμμα, που με το άνοιγμά του θα απελευθερώνει τον θάλαμο 
συμπιέσεως, για να δεχθεί τα απορρίμματα και με το κλείσιμό του θα είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση του μηχανισμού συμπίεσης, για να εκτελέσει τον κύκλο συμπίεσης.  Το 
κάλυμμα θα ασφαλίζει αυτόματα μετά το κλείσιμό του και την έναρξη του κύκλου 
συμπίεσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανοίξει και προκληθεί ατύχημα κατά την 
συμπίεση. 

Η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας  θα είναι  10κ.μ. 

Η εκκένωσή της θα γίνεται με ανατροπή σε γωνία τουλάχιστον 60ο, από το 

όχημα μεταφοράς της, από το πίσω μέρος το οποίο θα αποτελείται από πόρτα ισχυρής 

κατασκευής από λαμαρίνα άριστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 3mm, με αρθρώσεις 

στην κορυφή και με άγκιστρα ασφάλισης στα πλάγια, εφοδιασμένη απαραίτητα με 

κατάλληλο ελαστικό προέμβασμα, για την εξασφάλιση πλήρους στεγανότητας. 

Στην εμπρόσθια πλευρά το απορριμματοκιβώτιο  θα φέρει μηχανισμό 

ανάρτησης με υποδοχή γάντζου, ιδιαίτερα στιβαρής κατασκευής, για τη φόρτωση και 

εκφόρτωσή του, σε όχημα εφοδιασμένο με σύστημα  hook-lift. Επιπλέον πλευρικά θα 

υπάρχουν τέσσερεις πείροι, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του και διαμέσου 

αλυσίδων, από όχημα το οποίο φέρει γερανό ή ανυψωτικό μηχανισμό τύπου skip- lift. 

Η έναρξη του κύκλου συμπίεσης στην κιβωτάμαξα, θα γίνεται χειροκίνητα μέσω 

κατάλληλου και εύχρηστου πίνακα ελέγχου-χειριστηρίων, εγκατεστημένο πλευρικά της 

χοάνης φόρτωσης. Ο όλος μηχανισμός θα λειτουργεί με τάση 380 V και 

ηλεκτροκινητήρα ικανής για αυτό το σκοπό ιπποδύναμης. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας  και ο πίνακας ελέγχου θα είναι στεγανός κατά ΙΡ65. Η 
προστασία έναντι άμεσης και έμμεσης επαφής, θα επιτυγχάνεται με χαμηλή τάση 
λειτουργίας κατά ΕΛΟΤ HD384, μέσω μετασχηματιστού γαλβανικής ασφάλειας. O 
πίνακας θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

➢ Επιλογέα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ –ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 
➢ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη). 
➢ Διακόπτης με κλειδί  για χειροκίνητη λειτουργία. 
➢ Ενδεικτική λυχνία μερικής πληρώσεως κατά ¾. 
➢ Ενδεικτική λυχνία ολικής  πληρώσεως FULL. 
➢ Διακόπτης (μπουτόν) διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση 

κινδύνου(EMERGENCY). 
 

Οι τυχόν βλάβες του συστήματος θα  αναφέρονται μέσω φωτεινών ενδείξεων σε  
PLC.  Το υδραυλικό σύστημα θα είναι κατάλληλα προστατευμένο και εύκολα 
επισκέψιμο. Ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως είναι τα στοιχεία του υδραυλικού 
κυκλώματος, (Ιπποδύναμη μοτέρ, υδραυλική πίεση, παροχή αντλίας, κ.λ.π.), 
επαφίονται στη σχεδίαση του κατασκευαστή και αξιολογούνται αναλόγως. Το 
απορριμματοκιβώτιο θα πληρεί όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται.  
 
2. Χρωματισμός. 

Εξωτερικά το απορριμματοκιβώτιο θα είναι χρωματισμένο με χρώμα DUCO σε 
δύο τουλάχιστον στρώσεις, μετά από αστάρωμα των επιφανειών και σε απόχρωση που 
θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι απαιτούμενες 
επιγραφές θα καθορισθούν ομοίως από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή της 
σύμβασης σε εύλογο χρόνο. 
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3. Ασφάλεια. 

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας, θα ληφθεί υπόψη η 
ευχέρεια, η ταχύτητα και η άνεση χειρισμού, οι χρόνοι και οι μετρικές αποδόσεις των 
επιμέρους συστημάτων, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάμενες βοηθητικές 
διατάξεις.  α φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα 
περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια 
των μηχανών και θα φέρει σήμανση CE. Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα 
είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. 
 
Να δοθούν οι χρόνοι κύκλων λειτουργίας. 
 
4. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα.  
 Το απορριμματοκιβώτιο θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών, αλλά 
και των πολιτών.   Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία 
θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές 
απαιτήσεις :  

• Θορύβου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την 

ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) 

• Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 

(ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). 

• Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

• Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων.   

  
 Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων, θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη 
χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές 
διατάξεις. Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με 
ασφάλεια, (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ 
παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους, χωρίς την ανάγκη 
διανοίξεως οπών.  
 Θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως 
όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  
 Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς 
λειτουργίας και  κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, θα 
παραδοθεί   με τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή 
και καλή λειτουργία. 

   
   
5. Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη.   
Με την προσφορά να κατατεθεί: 
 

• Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) . 
 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη, για ολόκληρο 
το press container, (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε 
βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 
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• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .     
 

•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
 παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών,  θα είναι μικρότερο από 
10 ημέρες. 

 

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής, ή του επίσημου αντιπροσώπου 
στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, (  στην οποία θα 
δηλώνει ότι: 
α) Αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 
β) Θα καλύψει τον Δήμο Ηρακλείου με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, 
ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο. 
γ) Θα καλύψει τον Δήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση, ακόμη και 
απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   
 

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / 
service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το 
πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης 
και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. ΄ 
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης το οποίο θα έχει 
έδρα την περιοχή ευθύνης του Δήμου Ηρακλείου. 
 

  
6. Δείγμα. 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα, όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους, καθώς και η 
συμμόρφωσή του προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι 
διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου 
είδους,  σε τόπο που θα υποδείξουν, τα έξοδα μετάβασης της Επιτροπής επιβαρύνεται 
ο Προμηθευτής.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

     
7. Εκπαίδευση Προσωπικού. 
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών - 
χειριστών του αγοραστή, για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου 
εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, (πρόγραμμα 
εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και 
άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  
 
8. Παράδοση του Press Container. 
  Η τελική παράδοση του Press container θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 
Ηρακλείου που ευρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. 
Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα  (30) ημέρες. 
Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   
 
9. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς. 
 Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και 
περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία 
να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες του προσφερόμενου 
μηχανήματος. 
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 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, 
ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο από αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, προκειμένου να κυκλοφορεί νόμιμα, επί του 
ειδικού οχήματος μεταφοράς containers.  
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή εφ’ όσον τηρηθούν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές της μελέτης 
    
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

 

1.  Γενικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης.  

ΝΑΙ   

2.  Ειδικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

3.  Χρωματισμός 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

4.  Ασφάλεια  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

   

5.  Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική 
Υποστήριξη    
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

6.  Δείγμα 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

7.  Εκπαίδευση Προσωπικού 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

8.  Παράδοση Press Container 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

9.  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 
μελέτη της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ   

 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ. 

       Ο Συντάκτης                                                                            Θεωρήθηκε 

                                                                                                         Ο Δ/ντής 

 

   Παντελής Κρουσταλάκης                                                 Παντελής Κρουσταλάκης 

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β                                         Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

Βαρδαβάς Κων/νος 





 

        

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Φιλοθέη Ηρακλείου  

Τηλέφωνο : 2813-409680 

E-mail :  tsikalaki-a@heraklion.gr  

 

Κ.Α : 45-7131.002 με τίτλο 

«Προμήθεια ενός (1) Press 

Container» και εγγεγραμμένη 

πίστωση 25.000,00 € με ΦΠΑ 

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

 

  Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 

Αντικείμενο της  Προμήθειας  είναι η προμήθεια ενός απορριμματοκιβώτιου (Press Container) για τις 

ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες  Διατάξεις – Αποφάσεις   

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί μετά από διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με:  

καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:   

1) Τις διατάξεις των  άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016. 

2) 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. 

3) Την με αριθ. 86247/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχου 

Ηρακλείου ως Διατάκτη. 

4) Την 85250/03-09-2019 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής 

στους Αντιδημάρχους και την με αριθ. πρωτ. 17810/26-02-2021 (σε ορθή επανάληψη) 

ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-Ν47 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού και παράτασης της θητείας των 

αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους 

έχουν εκχωρηθεί μέχρι τις   28-02-2022. 

5) Την μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης 

καθαριότητας και ανακύκλωσης  

6)  Το υπ αριθ. 56296/22-06-2021 Πρωτόγεννές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008915802)  

7)  Τον ψηφισμένο   προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021 και τον ΚΑ 45-7131.002 

με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) Press Container» και εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 €, η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  προμήθεια ενός 

απορριμματοκιβώτιου (Press Container) για 

τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών 

Κοιμητηρίων 

mailto:tsikalaki-a@heraklion.gr




οποία έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2021, από ίδιους πόρους. 

8) Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  A-1310 με εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 

21REQ008939160 

9) Τη με αριθ. 65942/15-07-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου AΔΑ: ΩΦΝΡΩ0Ο-756  με την οποία 

α) εγκρίθηκε η διενέργεια της της προμήθειας  ενός απορριμματοκιβώτιου (Press Container) 

β) εγκρίθηκε η μελέτη οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι τα κάτωθι: 

• Προϋπολογισμός  

• Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Τεχνική περιγραφή 

• Τιμολόγιο προσφοράς  

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει  με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.  

 

Άρθρο 5ο :Δικαιολογητικά  συμμετοχής -Φάκελος Προσφοράς ανάθεσης 

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική 

προσφορά τα παρακάτω στοιχεία:  

1) Ασφαλιστική ενημερότητα και Yπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:  

• Είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και σε ποιους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) οφείλει να 

καταβάλει εισφορές 

• Είναι εγγεγραμμένος σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της 

προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.  

• Δεν έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά 

ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995,                                                                                                                                                                                                              

σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 αντίστοιχα.  

• Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.  





• Έχει  λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και 

του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.  

• Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα  (30) ημέρες 

• Εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από έγγραφη 

ειδοποίησή, θα επιδείξει  ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους,  σε τόπο που θα 

υποδείξει, τα έξοδα μετάβασης της Επιτροπής θα επιβαρυνθεί ο Προμηθευτής. 

3) Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα     

            αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του    

             ν.4704/20 

 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορώνΗ ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με 

απόφαση Δημάρχου αφού ο ανάδοχος έχει προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

 Άρθρο 6ο : Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι: 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης η 

Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

 

Άρθρο 7ο : Κατάθεση προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δ. Ηρακλείου μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

 

Άρθρο 8ο : Συμβατικό πλαίσιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, οι όροι 

του διαγωνισμού και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 9ο : Παράδοση -Παραλαβή του Press Container 

Η τελική παράδοση του Press container θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου που 

ευρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα 

παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις. 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα  (30) ημέρες. Να υποβληθεί 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Άρθρο 10ο : Εκπρόθεσμη παράδοση  

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 όπως ισχύει, 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  

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, δε 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. 

 

Άρθρο 11ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου-Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 

ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση.  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

 Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

 

 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 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 

 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.  

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται 





από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με 

το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].  

 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό.  

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 12ο : Τρόπος  πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

 Το 100% της συμβατικής αξίας των υλικών τα οποία παραδίδονται στο φορέα, μετά την οριστική 

παραλαβή τους. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική 

παραλαβή τους σύμφωνα με την παραλαβή των υλικών.  

 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής τα οποία θα 

συνοδεύονται από όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται μετά την 

παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής.  





Άρθρο 13ο : Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση, 

καθώς και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

 

Άρθρο 14ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 όπως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 

Άρθρο 15ο : 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. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το Δήμο. 

 

Άρθρο 16ο : Αναθεώρηση τιμών 

 

Η τιμή που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερό και αμετάβλητο. 

 

Άρθρο 17ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

   

                                              

                    Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                         Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

    ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ                  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ                                    Προμήθεια ενός Press Container.  
                                                                               

1. Κ.Α 45-7131.002  ποσού 25.000,00 € 
               
      Ηράκλειο 02-06-2021 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 Press Container απορριμματοκιβώτιο με 
συμπίεση χωρητικότητας 10 m3.  

20.161,29  1 20.161,29 

Φ.Π.Α. 24% 4.838,71 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 € 

 

        
                                      

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                     Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
               Ο Δ/ντής          
 
 
 
    Παντελής Κρουσταλάκης                                                    Παντελής Κρουσταλάκης    
 Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β                                        Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 
 
 

Βαρδαβάς Κων/νος 
 





 

 

 

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

 

 

 

Της επιχείρησης  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

με ΑΦΜ................................... 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

 Press Container απορριμματοκιβώτιο με 
συμπίεση χωρητικότητας 10 m3.  

 1  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: ……./……./2021 

Υπογραφή και Σφραγίδα 
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