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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

         

              

 

  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Θεσ/νίκη:13/11/2020 

Υπεύθυνος: Καρυώτου Ρούλα                                            Αριθμ.  Πρωτ.:4291  

Τηλ: 2313 062634  (115)                                                    Α.Δ.Α.Μ: 20REQ007594771 

Fax: 2313 000703                                                               Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Παπαρηγοπούλου 7 Τ.Κ. 54630 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  36η/2020  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ Π.Χ.Π. ΆΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, η 

οποία προσδιορίζεται μόνο με βάση τιμής. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 24.11.2020 ημέρα Τρίτη 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο Προμηθειών του Κέντρου, Παπαρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη 546 30 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Υπηρεσίες αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του 

Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

14.760,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 18.302,40€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 

CPV 90511000-2 

KAE 0439 

 

     

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και 

τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

 

Α. Τεχνικές προδιαγραφές  

 

Παράρτημα      Α 

Β. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

Παράρτημα      Β 
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 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

 

1. Τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση 

και συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 

Γραμματείας για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4.4.2005) «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

4. Την με υπ΄. αρ. οικ. Δ1/49154/15940/19-11-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 973/19-11-2019) 

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  περί διορισμού 

Προέδρου και Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

5. Τo υπ΄ αρ. πρωτ.  4122/ 02.11.2020 έγγραφο του Αναπλ. προϊσταμένου τεχνικής 

υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. που αφόρα στις Τεχνικές προδιαγραφές – προϋπολογισμό 

των υπηρεσιών αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του Π.Χ.Π. Άγιος 

Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ ποσού  14.760,00 € + ΦΠΑ 24% . 

6. Την υπ΄ αρ. 39η/ 03.11.2019, θέμα 2ο, απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνει την διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του 

Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ» προϋπολογισμού 14.760,00 € + ΦΠΑ 

24%. (ΑΔΑ: ΩΗΘΣΟΞΧΣ-Ν12,) (ΑΔΑΜ:20REQ007594771) 

7. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 8 (698/ 28.02.2020) για τον ΚΑΕ 0439 (ΑΔΑ: 

6ΓΣ4ΟΞΧΣ-5ΟΩ ) (ΑΔΑΜ: 20REQ007594921). 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες 

αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων του ΚΚΠ-

ΠΚΜ» προϋπολογισμού δαπάνης 14.760,00 + ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 

την συμφερότερη από οικονομικής άποψης,  αποκλειστικά  βάσει τιμής ( χαμηλότερη 

προσφορά) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα διακήρυξη και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων γενικών όρων.  

 

  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 

Κέντρου 
 23.11.2020, ημέρα Δευτέρα 

 

24.11.2020 ημέρα Τρίτη 

 

Ώρα  10.00 π.μ. 
Παπαρηγοπούλου 7 

Θεσσαλονίκη 546 30 
Ώρα: 15.00 μ.μ. 
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με 

αντικείμενο συναφές του είδους του διαγωνισμού της διακήρυξης . 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη «Προσφορά», 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή «ΚΕΝΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», 

γ. Ο τίτλος της διακήρυξης, 

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ, φαξ, email), 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους με τις ενδείξεις:  

 

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 

 Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης 36ης/2020 και ότι 

ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (23.05.2021). 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, (το οποίο να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) ημέρες  πριν την ημερομηνία υποβολής του) με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το σχετικό αντικείμενο οικονομικής 

δραστηριότητας. 

3. Φορολογική ενημερότητα  

4. Ασφαλιστική ενημερότητα.  

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

6. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ  για νομικά πρόσωπα. 

 

Β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού  

προ  ΦΠΑ ( 295,20 €). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη (23.06.2021). 

 

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
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Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς με τη ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Αριθμός Διακήρυξης «Νο 36η /2020 - Υπηρεσίες 

αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του Π.Χ.Π. Άγιος Παντελεήμων του ΚΚΠ-

ΠΚΜ» και τα στοιχεία του αποστολέα. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Β΄ συμπληρωμένο.   

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής. 

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ χωρίς και με το Φ.Π.Α. (θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς). Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

1. Ένα πρεσσοκιβώτιο (PRESSCONTAINER) απορριμμάτων 22m2 έναντι ενοικίου.  

2. Ένα OPEN TOP CONTAINER 10m2 με δωρεάν ενοίκιο για αποκλειστική συλλογή 

χαρτιού για λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Η παραλαβή και η μεταφορά των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης. 

4. Οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογούν φόρος.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ 

 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία  και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες 

θα έχουν πλήρη πρόσβαση στους φάκελους όλων των υποψηφίων. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια συνεδρίαση 

κατά την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στον προσφέροντα 

του οποίου η  προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής   

σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

2.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  Ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό 

χρόνο ισχύος της σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως 

και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία 

υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού ίσου με το ένα  επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του διαγωνισμού. 
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Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Υπομνήματα, αναφορές, που δεν πληρούν τις παραπάνω διαδικαστική προϋπόθεση 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή 

της. Το Κέντρο έχει δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για διάστημα έως και τρεις (3) 

μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η παράταση 

μπορεί να διακοπεί αυτομάτως και πριν την ολοκλήρωση του διαστήματος των τριών 

(3) μηνών, εφόσον προκύψει νέος μειοδότης προμηθευτής μετά από διαδικασία 

διαγωνισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο προς όφελος του δημόσιου. 

Στην  περίπτωση που ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναλάβει την αποκομιδή απορριμμάτων 

από το Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελεήμονας ,τότε αυτομάτως θα διακοπεί η σύμβαση µε τον 

ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα  μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση 

των εξής δικαιολογητικών: 

α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (εφόσον απαιτείται),  

β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (εφόσον απαιτείται), 

γ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, 

δ) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσει η επιτροπή του Κέντρου, 

ε) Το ζυγολόγιο που εκδίδεται κατά την παραλαβή των απορριμμάτων από τον ΧΥΤΑ 

Μαυρορράχης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά: 

1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας για τις εργασίες και 4% για τα υλικά.  

2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ  0,06%.  

3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.  

4. ΟΓΑ  Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.  

5. Α.Ε.Π.Π. 0,07% 

6. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Α.Ε.Π.Π. 

7. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡOΜΗΘΕΥΤΗ  

1. Ο ανάδοχος πoυ δεv πρoσέρχεται, μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα 

υπoγράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τηv 

κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει 
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απo αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Κέντρου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ 

oργάvoυ. 

2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ' αυτή, εφόσov δεv  παρείχε τις 

υπηρεσίες του μέσα στόv συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε 

μετά από αίτησή του. 

3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv 

σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε  με ευθύvη του Κέντρου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με τηv απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτoυ από τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ 

παρασχεθεί η δυvατότητα παροχής υπηρεσίων μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας 

έκπτωσης πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεμία παροχή υπηρεσίων 

γίvεται δεκτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας της μονάδας ή εγκατάστασης σε ισχύ, από τα 

αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, όπως επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία. 

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι 

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα 

προέκυπτε στο προσωπικό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 

106, τη διακοπή, μετάθεση, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισµού, στο σύνολο του ή για 

τμήμα αυτού. 

                         

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου 

www.kkp-km.gr, στο www.eprocurement.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.                                

 

                                                                     

                             

                                                                                                                                                                                 

 

Η Πρόεδρος του Κέντρου 

 

 

                                                   Βασιλική  Νάκου 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkp-km.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
για τις “ Υπηρεσίες αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του Π.Χ.Π. Άγιος 

Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ ” 
Αρ. Πρωτ. 4122/ 02-11-2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου 

εντός του χώρου του Κέντρου: 

Ένα πρεσσοκιβώτιο (PRESSCONTAINER) απορριμμάτων 22m2  έναντι ενοικίου. 

Ένα OPEN TOP CONTAINER 10m2 με δωρεάν ενοίκιο και αποκλειστική συλλογή 

χαρτιού για λογαριασμό του Αναδόχου. 

Για λόγους υγιεινής, προς αποφυγή δυσοσμιών και μόλυνσης από εκροή υγρών λόγω 

της συμπίεσης, το πρεσσοκιβώτιο, πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής όχι πέραν της 

5ετίας και να διαθέτει δεξαμενή συλλογής υγρών συμπίεσης. 

Ο ανάδοχος θα διαθέτει μεταφορικά μέσα, εξοπλισμό καθώς και το ανάλογο προσωπικό 

για τη μεταφορά των απορριμμάτων στη χωματερή αντικαθιστώντας τους 

παραληφθέντες κάδους με νέους καθαρούς που να έχουν απολυμανθεί. 

Ο  εξοπλισμός αυτός, θα χρησιμοποιείται ως δοχείο εναπόθεσης των απορριμμάτων, η 

δε φόρτωση και η πλήρωσή του θα γίνεται με μέσα και εργάτες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος κατόπιν ειδοποίησης, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από τον υπεύθυνο του 

Κέντρου θα αναλαμβάνει με δική του επιμέλεια και ευθύνη την παραλαβή και τη 

μεταφορά των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης. 

Ετήσια προβλεπόμενη ποσότητα 225 τόνοι. Τιμή μονάδας 40 ευρώ. Σύνολο 

9.000,00€  

Πιθανή πρόβλεψη για δρομολόγια 28 το έτος. Τιμή μονάδας 120 ευρώ. Σύνολο 

3.360,00€ 

Ενοίκιο κοντέινερ 200 ευρώ το μήνα. Σύνολο 2.400,00€ 

Γενικό σύνολο 14.760,00 € 

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 18.302,40€ 

 

 
                                                                                                                                                                                
                                                                                 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  Τ.Υ. 
                                                                                      του ΚΚΠ-ΠΚΜ 
                                                                                     

                                          

                                                                                   Γεωργιάδης  Νικόλαος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«36η/ 2020 - Υπηρεσίες αποκομιδής συμβατικών απορριμμάτων του Π.Χ.Π. Άγιος 

Παντελεήμων του ΚΚΠ-ΠΚΜ» 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Είδος υπηρεσίας Ποσότητες Τιμή μονάδας Σύνολο 

Ετήσια προβλεπόμενη 

ποσότητα 

απορριμμάτων 

225 τόνοι   

Πρόβλεψη για 

δρομολόγια / έτος 
28 δρομολόγια 

  

Μηνιαίο Ενοίκιο 

κοντέινερ 
12 μήνες 

  

 
 
 
 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 

 

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): 

 
 

 ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ): 
 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): 
 

 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ–ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                                                                                      (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  
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