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Διακήρυξη  Δημάρχου 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

     Έχοντας υπόψη :  

 Τις διατάξεις των  Ν. 3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4412/2016    

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί. 

 Την  εξειδικευμένη  πίστωση  του   προϋπολογισμού  έτους 2018,  σχετικά με την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων και συναφών ειδών. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Συνοπτικό  διαγωνισμό, για την  διαδικασία προμήθειας προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων και συναφών ειδών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.598,00 €,  με 

κριτήριο  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα (συνολική) προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής.   

Άρθρο 1.  Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου στο Άστρος , την Δευτέρα  7  Μαΐου     

2018  με ώρα έναρξης την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής . 

Θα γίνουν δεκτές και προσφορές που θα  παραληφθούν από την υπηρεσία πρωτοκόλλου, 

μέχρι την προηγούμενη από την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού  διαγωνισμού 

εργάσιμη (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας)  μέχρι ώρας 14:30, εφόσον φέρουν αριθμό 

πρωτοκόλλου. 

 

 Άρθρο 2.  Δημοσίευση 

 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί  :  

1) στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
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2) στην εφημερίδα «Καθημερινά Νέα» 

Η διακήρυξη να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για 12 ημέρες. 

 

Άρθρο 3.  Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών  

Συγκροτείται  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και  αξιολόγησης αποτελεσμάτων, 

αποτελούμενη από : 

1) Κύρια μέλη 

Γεωργακής Παναγιώτης 

Δαφνιά Αθανασία 

Λάμπρου Δημήτριος 

 

2) Αναπληρωματικά μέλη 

 

Τσιούλος Γρηγόρης 

Μποβολανέα Βασιλική Αλεξάνδρα 

Γραμματίκα Σταυρούλα 

 

Άρθρο 4.  Δικαίωμα κατάθεσης των προσφορών 

Δικαίωμα κατάθεσης προσφορών έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , οι ενώσεις 

προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο της ανωτέρω δραστηριότητας.  

 

 

Άρθρο 5.  Προσφορές   

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στον συνοπτικό  διαγωνισμό θα πρέπει να 

προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα αναγράφεται «Προσφορά για 

τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας κάδων απορριμμάτων και συναφών ειδών έτους 

2018»,  ο οποίος θα περιέχει τους παρακάτω σφραγισμένους φακέλους: 

 

1) Φάκελο συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει :  

  Α)  υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες  στον συνοπτικό 

διαγωνισμό θα δηλώνουν :  

  - ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που   

συντάχθηκαν για την ανωτέρω προμήθεια – υπηρεσία   και αποδέχονται αυτούς πλήρως 
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και ανεπιφύλακτα , εκτός και αν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που 

τυχόν δεν αποδέχονται. 

- ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την δυνατότητα συμμετοχής τους  στις δημόσιες 

συμβάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 73,74 του Ν.4412/2016. 

- ότι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού είναι φορολογικά 

και ασφαλιστικά ενήμεροι (για συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

- ότι είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό μητρώο (επιμελητήριο).     

- εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τους νομίμους εκπροσώπους του. 

 

Σε επόμενο στάδιο του συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή (Δήμος 

Βόρειας Κυνουρίας) θα ζητήσει από τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

Σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής τους στις δημόσιες συμβάσεις, βάσει των 

άρθρων 73,74 του Ν.4412/2016, τα δικαιολογητικά είναι : 

 

1) Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία :  

α) για τις ατομικές επιχειρήσεις – φυσικά πρόσωπα  πρέπει να έχει εκδοθεί από τον 

ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου   καθώς επίσης και από τον ασφαλιστικό 

φορέα του  προσωπικού  που απασχολεί (ΕΦΚΑ). 

β) για τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχει εκδοθεί από τον ασφαλιστικό φορέα του 

προσωπικού που απασχολεί  και επίσης για τους νομίμους εκπροσώπους, από τους 

ασφαλιστικούς φορείς που αυτοί είναι ασφαλισμένοι (ΕΦΚΑ). 

2) Φορολογική  ενημερότητα, η οποία για τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να έχει εκδοθεί 

για το νομικό πρόσωπο και για τους νομίμους εκπροσώπους του. 

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όπου  για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται να 

υποβληθεί για τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

4) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως καθώς και περί μη υπαγωγής σε διαδικασία 

πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 

5) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου. 

 

 

Β) Βεβαίωση εκπροσώπησης (για την περίπτωση που οι προμηθευτές που θα 

συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους),  βεβαιουμένου του γνησίου της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συμβολαιογράφο 
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2).     Φάκελο τεχνικής προσφοράς (ο οποίος  περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και  χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.4412/2016). Το περιεχόμενο του 

φακέλου αυτού, περιλαμβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτούμενες 

πιστοποιήσεις, όπως  λεπτομερώς αναγράφονται στις ανωτέρω  τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

3).     Φάκελο οικονομικής προσφοράς (ο οποίος περιέχει την προσφερόμενη έκπτωση του 

συμμετέχοντος  επί τοις εκατό, επί της συνολικής τιμής όπως αυτή αναγράφεται στις 

τεχνικές προδιαγραφές). Η προσφερόμενη τιμή   ισχύει  μέχρι 30/9/2018 (χρόνος 

ισχύος προσφορών). 

 

Άρθρο 6. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 100 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο :   

1.Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική 

πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υπεβλήθηκαν από αυτούς.  

2.Τα επιμέρους στάδια,  έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον 

προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από το αρμόδιο όργανο 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 ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των 
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οικονομικών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών (χωρίς περεταίρω ενημέρωση των 

συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό).  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 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. 

γ) 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 τα έγγραφα της σύμβασης ή 

την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3.Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 7. Πρόσκληση για υποβολή δικαολογητικών  

Η πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών, γίνεται βάσει του άρθρου 103 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο : 

1.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ δίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών 

του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 

στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
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2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπεβλήθηκαν, 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. 

3.Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 

72, εφόσον είχε προσκομισθεί 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. 

4.Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος 

και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, 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 προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

5.Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, 

και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, 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 
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προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται. 

6.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 . 

7.Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 

παρόντος. 

Άρθρο 8.  Τρόπος υλοποίησης της προμήθειας  – υπογραφή σύμβασης – εγγυητική καλής 

εκτέλεσης - εξόφληση αναδόχου προμηθευτή 

Ο  ανάδοχος,  στον   οποίο  θα γίνει η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας ,   θα κληθεί  για την 

υπογραφή της   σχετικής   σύμβασης και οφείλει να παραδώσει τον εξοπλισμού σε χρονική 

διάρκεια που προβλέπεται στο  συμφωνητικό .  

Πριν την υπογραφή του συμφωνητικού, υποχρεούται σε υποβολή εγγυητική καλής εκτέλεσης, 

ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον φπα. 

Η εξόφληση του ανάδοχου  θα γίνει μετά  την ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

 

 

 

Άλλα στοιχεία   

             Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στα γραφεία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , τηλ. 

             27553-60110  (κ. Π. Γεωργακής) τις εργάσιμες (για τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) ημέρες  

                 και ώρες. 

 

 

 

  

            
 

 Ο  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   
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Παναγιώτης Μαντάς  
 


