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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (container box), 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

 
 

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να 

προβεί για τις ανάγκες του, σύμφωνα με: 

 
 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 Τις διατάξεις του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», 
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας», όπως διατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 
 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», 
 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021, 
 To με αρ.πρωτ.2714/06-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα, 
 To με αρ.πρωτ.15439/24-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα, 
 Τη με αριθ.28/2021 Μελέτη, 
 Το με αρ.πρωτ.7366/31-05-2021 Πρωτογενές αίτημα, 
 Το με αρ.πρωτ.7512/01-06-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα, 
 Τη με αρ.πρωτ.7621/02-06-2021 α/α 328 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης, 

 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (container box), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το συνολικό κόστος 
της προμήθειας προϋπολογίζεται στα 14.300,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 24%. 
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 
09/07/2021 και μέχρι τις 3 μ.μ, θα είναι σύμφωνη με την με αριθ. 28/2021 Μελέτη η οποία 
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συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους του Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
1) Οικονομική προσφορά. 
2) Πλήρη τεχνική προσφορά. 
3) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ,αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016). 
4) Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 
5) Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου. 
6) Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. 
7) Έντυπο συναίνεσης για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
(Β) της πρόσκλησης. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα: 
 Η λέξη «Προσφορά» 
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
 Ο τίτλος της σύμβασης 
 Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) 
α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συνδέσμου, 
β) Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή, 
γ) Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί. 
δ) Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή 
προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, 
ε)Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και με ένταλμα 
που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ. Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 
καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της 
απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου 
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». 
στ) Θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
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Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 

 

 
ΠΡΟΣ: 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Ο – Η Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

 
Ημερομηνία γέννησης(1): 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

  

Τηλ: 
 

Τόπος 
Κατοικίας: 

  

Οδός: 
  

Αριθ: 
  

ΤΚ: 
 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομεί 
ου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, 

Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύρια και επικουρική). 
Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

21PROC008848467 2021-07-01
ΑΔΑ: Ω18ΡΟΞΧΝ-6ΓΝ



4  

ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
N.4412/2016, 

Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, 
χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία 
και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, 

ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, 

ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
μου. 

ΙΣΤ)Η εταιρία της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος είναι εγγεγραμμένη στο 
.................................................. 

Ημερομηνία: ................. 21 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται ολογράφως. 
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

 
Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Ε.Κ. 679/2016) και 
τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο Ν.4624/2019, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (στο εξής Φορέας), ενημερώνει τους συμμετέχοντες 
στους διαγωνισμούς (φυσικά πρόσωπα και πάσης μορφής εταιρείες), για τα δεδομένα που 
επεξεργάζεται και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους. 

 
Ο Φορέας εφαρμόζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και επεξεργάζεται αυτά που είναι 
απολύτως απαραίτητα, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 
Σε προγραμματισμένη βάση ή όταν απαιτηθεί, ο Φορέας δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά 
δεδομένα σε δομές της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανομένων δομών στο στενό ή εν γένει 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι κάτωθι: 
• Ιστότοπος «ΕΣΗΔΗΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
• Ιστότοπος «Διαύγεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
• Ελεγκτικό Συνέδριο 
• Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
• ΕΣΠΕΛ {Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου} 
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, 
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
• Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

 
Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων: 
Για όσο χρόνο ο Φορέας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας, έχετε τα δικαιώματα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 της πολιτικής ασφαλείας του Φορέα (σχετική απόφ. Δ.Σ. 6/2019 ΑΔΑ: 
9ΟΜΤΟΞΧΝ-Ζ45) και είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://fodsakm.gr/custom-post/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7- 

%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83- 
%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83- 
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/ 

 
 
 

Έλαβα γνώση και συναινώ 
Ο προσφέρων 
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ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8 
54625 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2311 236100 
Φαξ: 2311 236100 
E-mail: ota@otenet.gr 
Web Site: hhtps://fodsakm.gr 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΕΝΤΕ (5) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINER 

BOX) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

Αρ. Μελέτης : 28/2021 
 

Προϋπολογισμός : 14.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(17.732,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 

14.300,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 

17.732,00 € ΣΥΜΠ/ΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% 
 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

σελ. 2 

2. ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 4 

3. ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΒΜΑΣΗΣ σελ. 7 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Συγγραφή Υποχρεώσεων σελ. 8 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σελ. 12 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
(CONTAINER BOX) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πέντε (5) 

εμπορευματοκιβωτίων (container box) καινούριων ή μεταχειρισμένων σε άριστη κατάσταση, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για αποθήκευση υλικών σε χώρους του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για προμήθεια τριών (3) εμπορευματοκιβωτίων για την Περιφερειακή 

Διεύθυνση  Επεξεργασίας  &  Μεταφοράς  Α.Σ.Α.  και  συγκεκριμένα  των  τμημάτων  του  Σταθμού 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Β.Δ. Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΣΜΑ 

Ευκαρπίας) και του Περιφερειακού Τμήματος Λοιπών Εγκαταστάσεων-Ανακύκλωσης και Διαλογής 

του   Φορέα   Διαχείρισης   Στερεών   Απορριμμάτων   (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)   Κεντρικής   Μακεδονίας   (ΚΔΑΥ 

Ταγαράδων). 

Τα υπόλοιπα δύο (2) εμπορευματοκιβώτια αφορούν τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Περιβαλλοντικών Πάρκων στο χώρο του αναπλασμένου ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων. 

Στο  Σταθμό  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων  (ΣΜΑ  Ευκαρπίας)  λειτουργεί  συνεργείο  αυτοκινήτων 

που εξυπηρετεί τις ανάγκες των οχημάτων που ανήκουν στα τμήματα όλων των Διευθύνσεων του 

Περιφερειακού Συνδέσμου. Τα εργαλεία, ανταλλακτικά και αναλώσιμα προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, δεν είναι 

ομαδοποιημένα και τακτοποιημένα όπως πρέπει αλλά βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία 

εντός του ΣΜΑ, κάτι που δυσκολεύει το έργο των μηχανικών , των τεχνιτών και του προσωπικού 

του συνεργείου. 

Επίσης,   στο   ΣΜΑ   Ευκαρπίας   καθώς   και   στο   Περιφερειακό   Τμήμα   Λοιπών   Εγκαταστάσεων- 

Ανακύκλωσης και Διαλογής (ΚΔΑΥ Ταγαράδων), πραγματοποιείται η παραλαβή και αποθήκευση 

διαφόρων προϊόντων, όπως καθαριστικά – είδη υγιεινής, φιάλες εμφιαλωμένου νερού και Μέσα 

Ατομικής  Προστασίας  (Μ.Α.Π.),  ηλεκτρολογικό  υλικό,  υδραυλικά  είδη,  για  τα  οποία  δεν  είχε 

προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό ένας συγκεκριμένος χώρος στέγασης και προς το παρόν 

τοποθετούνται όπου υπάρχει διαθέσιμο μέρος. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μην γίνεται η 

διαχείρισή τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο, να είναι εκτεθειμένα, να προκαλούνται φθορές και να 

καταστρέφονται ή να χάνονται. 

Με   την   προμήθεια   των   εν   λόγω   containers,  θα  εξυπηρετηθεί   η   αναγκαιότητα   δημιουργίας 

λειτουργικών χώρων αποθήκευσης και επίβλεψης, που θα καλύψει τις προαναφερθείσες 

ελλείψεις των τμημάτων και θα εξασφαλίσει αφενός την ασφάλεια και αφετέρου την ευκολία στη 

μεταφορά και ταξινόμηση των υλικών που θα τοποθετηθούν σε αυτά. 

Όσον αφορά την προμήθεια των 2 εμπορευματοκιβωτίων για τον χώρο του αναπλασμένου ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων, αυτά θα εξυπηρετήσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρου αποθήκευσης για 
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γεωργικά μηχανήματα και αναλώσιμα υλικά των μηχανημάτων αυτών καθώς και των ειδών 

καθαριότητας. Στον χώρο αυτό δεν υπάρχει οριοθετημένος κλειστός χώρος αποθήκευσης των 

ανωτέρω μηχανημάτων και υλικών, με αποτέλεσμα να βρίσκονται ακάλυπτα σε εξωτερικούς 

χώρους και σε έναν υπάρχον σκεπασμένο ανοιχτό χώρο, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Αυτό 

έχει ως συνέπεια να προκαλούνται φθορές και να καταστρέφονται τα υλικά. 

Επιπλέον, πολλές φορές για να αποφευχθεί αυτό, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να τοποθετούν 

πολλά αναλώσιμα στους χώρους γραφείων ή εκεί όπου αλλάζουν και αφήνουν τα προσωπικά 

αντικείμενά τους το οποίο προκαλεί έντονο αίσθημα συμφόρησης αλλά και φθοράς των 

αναλώσιμων καθώς στοιβάζονται σε μέρη που δεν πρέπει. 

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης που θα συναφθεί ανέρχεται στο ποσό των 14.300,00 € 

πλέον ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της τιμής. Σε περίπτωση ισόποσης προσφοράς, θα προτιμηθεί η προσφορά η 

οποία έχει συγκριτικά τα πιο καινούρια εμπορευματοκιβώτια. 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

THOMAS 
FOROZO 
GLOU 

Digitally signed 
by THOMAS 
FOROZOGLOU 
Date: 2021.05.18 
09:54:17 +03'00' 

Θωμάς Φορόζογλου 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Β’ βαθμού 
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ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πέντε (5) 

εμπορευματοκιβωτίων (container box) καινούριων ή μεταχειρισμένων σε άριστη κατάσταση, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για αποθήκευση υλικών σε χώρους του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Τα προς προμήθεια εμπορευματοκιβώτια θα είναι κατασκευασμένα μετά το 2005, καινούρια ή 

μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση, εντελώς κλειστά και απολύτως στεγανά από όλες τις 

πλευρές. Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση το έτος 

κατασκευής του κάθε προσφερόμενου εμπορευματοκιβωτίου καθώς και το αν αυτά είναι κλειστά 

και σταγανά από όλες τις πλευρές. 

Διαστάσεις / χαρακτηριστικά: 
 

Το σώμα των εμπορευματοκιβωτίων θα είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και 

μεγάλης αντοχής (χάλυβας γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου), ελάχιστων εξωτερικών 

διαστάσεων 6,00m x 2,40m x 2,58m (ύψος) (20'ft), και ωφέλιμου φορτίου μεγαλύτερο από 28.000 

Kos ενώ το πάτωμα τους θα είναι συμπαγές, ανθεκτικό μεταλλικής κατασκευής. Το εσωτερικό και 

εξωτερικό τους μέρος θα είναι βαμμένο με χρώματα αρίστης ποιότητας, αντιδιαβρωτικά και 

αντισκωριακά. Η επιλογή του χρώματος θα γίνει από την υπηρεσία, ανάμεσα από τα διαθέσιμα 

που θα μπορεί να προμηθεύσει ο ανάδοχος. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 

τοποθετηθούν με ασφάλεια (στερέωση τους τόσο στο πάτωμα όσο και στα τοιχώματα) εντός του 

οικίσκου ράφια βαρέως τύπου (τύπου Dexion). 
 

Η βάση των εμπορευματοκιβωτίων θα αποτελείται από δύο χαλύβδινους άξονες. Το πίσω πλαίσιο 

και η οροφή των containers θα αποτελείται από κυματοειδή φύλλα χάλυβα συγκολλημένα μεταξύ 

τους αποτελώντας ένα ενιαίο πλαίσιο. Τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ενωμένα με τους άξονες 

της βάσης και τις γωνίες του εμπορευματοκιβωτίου. Το εμπρόσθιο άκρο θα φέρει πόρτα η οποία 

θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της πρόσοψης και θα αποτελείται από δυο φύλλα, θα είναι 

ενδεικτικών διαστάσεων 2,30m x 2,25m, θα περιλαμβάνει δύο διατάξεις ασφάλισης (σύστημα 

ασφάλισης της πόρτας με αντικλεπτική λαβή), τέσσερις μεντεσέδες, τσιμούχες, χειρολαβές και θα 

φέρει κλειδαριά ασφαλείας. 

Σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο θα υπάρχει ηλεκτρική εγκατάσταση (μονοφασικού ρεύματος) 

αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από: Πίνακα διανομής, φωτιστικά οροφής τύπου LED, δύο (2) πρίζες 

(μονοφασικές) καθώς και όλες οι απαραίτητες ηλεκτρικές καλωδιώσεις. 

Τέλος, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή 

πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία του. 

Μεταφορά - Εγκατάσταση: 
 

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται οι εργασίες και τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για: 

21PROC008848467 2021-07-01
ΑΔΑ: Ω18ΡΟΞΧΝ-6ΓΝ



5  

 την μεταφορά και τοποθέτηση - εγκατάσταση δύο (2) εμπορευματοκιβωτίων στις 

εγκαταστάσεις του ΣΜΑ ΒΔ Ν. Θεσσαλονίκης, (ΣΜΑ Ευκαρπίας, περιοχή ΤΙΤΑΝ), σε κλειστό 

ή ανοιχτό χώρο, μετά από υπόδειξη του Προϊσταμένου του τμήματος. 

 την μεταφορά και τοποθέτηση - εγκατάσταση των υπολοίπων τριών (3) 

εμπορευματοκιβωτίου στη περιοχή των Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα 

το ένα (1) από αυτά στο Κέντρο Ανακύκλωσης και Διαλογής (ΚΔΑΥ Ταγαράδων), σε κλειστό 

ή ανοιχτό χώρο, μετά από υπόδειξη του Προϊσταμένου του τμήματος και τα άλλα δύο (2) 

στο παραπλήσιο χώρο πρασίνου (αναπλασμένος ΧΥΤΑ Ταγαράδων) μετά από υπόδειξη του 

αντίστοιχου Προϊστάμενου. 

Η τοποθέτησή τους θα γίνει από τον Ανάδοχο με ευθύνη του ίδιου και με σκοπό την ασφάλεια, 

σταθερότητα και σωστή κλίση των εμπορευματοκιβωτίων στην τελική τους θέση. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, την τεχνογνωσία 

και το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς την τοποθέτηση των 

εμπορευματοκιβωτίων. 

 
Λοιπές απαιτήσεις: 

 

Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων αναδόχων θα πρέπει να συνοδεύονται από έγχρωμες 

φωτογραφίες κοντινής λήψης των υπό προμήθεια εμπορευματοκιβώτια, καθώς και από όλα τα 

εγχειρίδια τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών χρήσης και συντήρησης τους. 

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αναγνωρίζει ότι ο προς προμήθεια εξοπλισμός 

ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των προδιαγραφών και τη χρήση - λειτουργία για την οποία 

προορίζεται και αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την μεταφορά, παράδοσή και εγκατάστασή τους 

στους αντίστοιχους χώρους. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά, αυτός και μόνο, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

για ατυχήματα και αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το 

πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία του κλπ., σε 

πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία (Δημοσίου, ή τρίτων), απολυόμενης ρητά και απόλυτα κάθε 

ευθύνης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής  Μακεδονίας.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα 

ασφαλείας και προστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων σε 

προσωπικό και ζημιών σε εξοπλισμό. 

 
Χρόνος Παράδοσης : 

 

Ο χρόνος παράδοσης των οικίσκων, έτοιμων προς χρήση, θα είναι 60 ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 
 

Απορίες-Διευκρινήσεις : 
 

Οι ενδιαφερόμενοι εάν έχουν οποιαδήποτε απορία ή χρειάζονται διευκρινήσεις πριν την κατάθεση 

της προσφοράς τους μπορούν να ζητήσουν να επισκεφθούν τους χώρους του ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ και 

αναπλασμένου ΧΥΤΑ Ταγαράδων (όπου βρίσκεται και το ΚΔΑΥ Ταγαράδων) κατόπιν συνεννόησης. 
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ALEXANDRA TATS I 

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών και τη 

συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών τους βασιζόμενοι στις προδιαγραφές που 

παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο αλλά και σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία 

που θα πραγματοποιήσουν στον χώρο του ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ. 

Χρόνος Εγγύησης: 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής και ομαλής λειτουργίας των υπό 

προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων (καλή λειτουργία συνολικά, καλή λειτουργία μηχανισμών – πχ 

κλειδαριές κλπ, αντισκωριακή προστασία, στεγανότητα κλπ) για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δύο (2) ετών και υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση) ότι θα αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε κακοτεχνία, βλάβη ή φθορά μη φυσιολογική που θα προκύψει στον προς προμήθεια 

εξοπλισμό για το διάστημα που ισχύει η εγγύηση. Στο ενδεχόμενο αυτό, η φθορά/ζημιά πρέπει να 

επιδιορθωθεί από έμπειρο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου στους χώρους του Φορέα ή αν αυτό 

δεν είναι δυνατό σε δικές του εγκαταστάσεις, αναλαμβάνοντας και την διαδικασία της ασφαλούς 

μεταφοράς τους με δικά του έξοδα, εντός πέντε (5) εργάσιμών ημερών από τη στιγμή της 

ειδοποίησης του. 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 

THOMAS Digitally signed 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης 
Επίβλεψης Τεχνικών Έργων-Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 
I    am    approving  this 

FOROZO 
GLOU 

by THOMAS 
FOROZOGLOU 
Date: 2021.05.18 
09:54:35 +03'00' 

IOANNIS Digitally signed by 

IOANNIS SAVVIDIS 

Date: 2021.05.18 
10:12:55 +03'00' 

document  with  my 
legally  binding   signat 
THES S ALONIKI 
2021-05-18  10:48:29 

Θωμάς Φορόζογλου 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Β΄ Βαθμού 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α΄ Βαθμού 

Αλεξάνδρα Τάτση 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

SAVVIDIS 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης έχει προκύψει βάσει των τιμών στην αγορά. 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
CPV 

Ποσότητα 

(Τεμ.) 
Κόστος 
€ / Τεμ. 

Συνολικό 
κόστος € 

Προμήθεια-μεταφορά και 
τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων 
αποθήκευσης (container) στο χώρο 
του ΣΜΑ Ευκαρπίας 

 
 

44613300-3 

 
 

2 

 
 

2.800,00 € 

 
 

5.600,00 € 

Προμήθεια-μεταφορά και 
τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων 
αποθήκευσης (container) στο χώρο 
του ΚΔΑΥ Ταγαράδων 

 
 

44613300-3 

 
 

1 

 
 

2.900,00 € 

 
 

2.900,00 € 

Προμήθεια-μεταφορά και 
τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων 
αποθήκευσης (container) στον 
αναπλασμένο ΧΥΤΑ Ταγαράδων 

 
 

44613300-3 

 
 

2 

 
 

2.900,00 € 

 
 

5.800,00 € 

  

Τελικό κόστος: 14.300,00 € 

ΦΠΑ 24%: 3.432,00 € 

Τελικό κόστος με ΦΠΑ: 17.732,00 € 

 

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους και θα αφορά τον ΚΑ 20.7135.028 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINER) ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΦΟΔΣΑ  Κ.Μ.»  και  θα  βαρύνει  τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του 
οικονομικού έτους 2021. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 
Digitally signed 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης 
Επίβλεψης Τεχνικών Έργων-Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 
I    am    approving  t 

THOMAS 
FOROZO 

 

by THOMAS 
FOROZOGLOU 

IOANNIS 
Digitally signed 
by IOANNIS 
SAVVIDIS 

ALEXANDRA 
TATS I 

document  with  my 
legally   binding 
signature THES S ALONIKI 

GLOU 
Date: 2021.05.18 
09:54:56 +03'00' 

SAVVIDISDate: 2021.05.18 
10:13:43 +03'00' 

2021-05-18  10:49:11 

Θωμάς Φορόζογλου 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Β΄ Βαθμού 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α΄ Βαθμού 

Αλεξάνδρα Τάτση 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πέντε (5) 

εμπορευματοκιβωτίων (container box) καινούριων ή μεταχειρισμένων σε άριστη κατάσταση, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για αποθήκευση υλικών σε χώρους του 

Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Σε 

περίπτωση ισόποσης προσφοράς, θα προτιμηθεί αυτή η οποία έχει συνολικά τα περισσότερα 

καινούρια εμπορευματοκιβώτια. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον οικονομική προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια 

για 2 μήνες. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του 
άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της 
παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268. 
2. Την εγκύκλιο 2 με αριθμ. πρωτ. 2037/11-1-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.3463/2006, 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β’ της παρ.VII του 
άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου 196. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»Τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η Τεχνική έκθεση 
β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς του ενδιαφερομένου 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τόπος και χρόνος παράδοσης 
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Από τα συνολικά πέντε (5) εμπορευματοκιβώτια: 

Τα   δύο   (2)   εμπορευματοκιβώτια   θα   παραδοθούν   στις   εγκαταστάσεις   του   ΣΜΑ   ΒΔ   Ν. 

Θεσσαλονίκης, (ΣΜΑ Ευκαρπίας, περιοχή ΤΙΤΑΝ), σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, μετά από υπόδειξη 

του Προϊσταμένου του τμήματος. 

Τα υπόλοιπα τρία (3) εμπορευματοκιβώτια θα παραδοθούν στην περιοχή των Ταγαράδων του 

Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα το ένα (1) από αυτά στο Κέντρο Ανακύκλωσης και Διαλογής 

(ΚΔΑΥ Ταγαράδων), σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο, μετά από υπόδειξη του Προϊσταμένου του 

τμήματος και τα άλλα δύο (2) στο παρακείμενο χώρο πρασίνου (αναπλασμένος ΧΥΤΑ 

Ταγαράδων) μετά από υπόδειξη του αντίστοιχου Προϊστάμενου. 

Ο χρόνος παράδοσης των οικίσκων, έτοιμων προς χρήση, θα είναι 60 ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα εμπορευματοκιβώτια, αφού 

κάνει πρώτα επισκόπηση των χώρων εγκατάστασης. Η δαπάνη μεταφοράς, τοποθέτησης και 

τυχόν μικροϋλικών και αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση βαρύνει τον 

ανάδοχο αποκλειστικά και ουδεμία αξίωση μπορεί να έχει για οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Εγγύηση ποιότητας 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους 

από υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. 

Επίσης εγγυάται πως τα προμηθευόμενα είδη ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση 

και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου 

πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο 

προμηθευτής, σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην 

άμεση αντικατάσταση κάθε υλικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας. 

Αν διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν υποστεί βλάβη που δεν οφείλεται 

αποδεδειγμένα σε κακή χρήση - αποθήκευση, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει άμεσα 

το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό χωρίς χρέωση σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την 

ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται 

έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

Σε περίπτωση που οι ως άνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική καταστροφή 

του εξοπλισμού του Περιφερειακού Συνδέσμου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε 

άμεση επισκευή – αντικατάσταση αυτού, ενώ ο φορέας διατηρεί κάθε δικαίωμα να τον κηρύξει 

έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

21PROC008848467 2021-07-01
ΑΔΑ: Ω18ΡΟΞΧΝ-6ΓΝ



10  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική 

παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Ατύχημα και Ζημιές 
Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά 

αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ατυχήματα και αποζημιώσεις 

για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα 

μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία 

(Δημοσίου, ή τρίτων), αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων σε προσωπικό και ζημιών σε 

εξοπλισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που 

διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. 

Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα 

των ειδών, θα καταβληθεί στον ανάδοχο η αξία του τιμολογίου. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής 

ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. 

 
Αμοιβή του Παρόχου 
Η συμβατική αμοιβή του ανάδοχου είναι αυτή που προκύπτει με βάση την Οικονομική του 

Προσφορά, όπως τελικά αυτή διαμορφώνεται με την Απόφαση Ανάθεσης της Προϊσταμένης 

Αρχής. 

 
Νόμισμα αμοιβής Παρόχου 
Τα τιμολόγια του ανάδοχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα 

διεκπεραιώνονται από τον φορέα, θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
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SAVVIDIS 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις απαιτούμενες ποσότητες των ειδών άμεσα μετά την 

υπογραφή της σύμβασης και σε διάρκεια όχι άνω των 60 ημερών. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταθέσει στην υπηρεσία τις αντίστοιχες εγγυήσεις 

ποιότητας του κατασκευαστή. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ουσιώδεις απαιτήσεις 
Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν 

αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 
Digitally signed 
by THOMAS 

FOROZO FOROZOGLOU Date: 2021.05.18 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης 
Επίβλεψης Τεχνικών Έργων-Τεχνικών 
Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Digitally signed 

IOANNIS by IOANNIS 

SAVVIDIS Date: 2021.05.18 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

 
I    am    approving  th 
document  with  my 

ALEXANDRA TATlSegIally     binding 
signature 
THES S ALONIKI 
2021-05-18  10:49:57 

GLOU 09:55:15 +03'00' 10:14:31 +03'00' 

Θωμάς Φορόζογλου 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Β΄ Βαθμού 

Ιωάννης Σαββίδης 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α΄ Βαθμού 

Αλεξάνδρα Τάτση 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

Α’ Βαθμού 

THOMAS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Φράγκων 6-8 
54625 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2311 236100 
Φαξ: 2311 236100 
E-mail: ota@otenet.gr 
Web Site: hhtps://fodsakm.gr 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINER 
BOX) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 

Αρ. Μελέτης : 28/2021 
 

Προϋπολογισμός : 14.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 
(17.732,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 
 

Του   ενδιαφερόμενου   …………………………………………..,   με   έδρα   ……………….,   οδός ........................ , 
αριθμός ….., τηλέφωνο …………….., φαξ …………….. email ……………... 

 
Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (CONTAINER BOX) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την 
παρακάτω οικονομική προσφορά. 

 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσότητα 

(Τεμ.) 
Κόστος 
€ / Τεμ. 

Συνολικό 
κόστος € 

Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση 
εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης 
(container) στο χώρο του ΣΜΑ Ευκαρπίας 

 
2 

  

Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση 
εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης 
(container) στο χώρο του ΚΔΑΥ Ταγαράδων 

 
1 

  

Προμήθεια-μεταφορά και τοποθέτηση 
εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης 
(container) στον αναπλασμένο ΧΥΤΑ 
Ταγαράδων 

 
 

2 
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Τελικό κόστος:  

ΦΠΑ 24%:  

Τελικό κόστος με ΦΠΑ:  

 
 
 
 

Ημερομηνία ……./…../2021 Ο προσφέρων 
 
 
 

 
(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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