
 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                         

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4                                                                      

Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            

Πληροφορίες:  Κιρκίνη Κυριακή                                                                               

Τηλέφωνο: 2513-500086

Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       

                                                                                                    ΠΡΟΣ:  Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

36/Α/9-3-2021).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών». 

5. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 22REQ011277246 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 24063-22-09-2022 με αριθμό απόφασης 767/2022 ΑΔΑ: 9ΗΩΟΩΕ6-9Γ4 Απόφαση    

Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 10.044,00€ (συμπ. ΦΠΑ 

24%) για το οικ. έτος 2022 σε βάρος του Κ.Α. 20.6117.0020 με τίτλο Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης μηχανικών βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης έτους 2022.
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7. Εγκεκριμένο Αίτημα   με ΑΔΑΜ: 22REQ011286577

  8. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

   Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για τις  «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

μηχανικών βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης έτους 2022», προσκαλεί τους 

οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές 

έως τις 03-10-2022, ημέρα Δευτέρα και  ώρα  10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος 

όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, να υποβάλουν προσφορές.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: Οκτώ  χιλιάδες Εκατό ευρώ (8.100,00€) χωρίς Φ.Π.Α,  ήτοι Δέκα χιλιάδες  

Σαράντα Τέσσερα ευρώ και (10.044,00€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 : «Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης  συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CPV 50530000-9
(Κ.Α. 2022: 20.6117.0020)
Α/Α ΠΕΡΙΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝ/ΨΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τεμ.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΔΑΠΑΝΗ
        €

1 Ετήσια τακτική συντήρηση 
και καθαρισμός 1 3 1.200,00 3.600,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 3.600,00
Φ.Π.Α. 24%:     864,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
Α (€)  

4.464,00

ΤΜΗΜΑ 2 : «Προμήθεια ανταλλακτικών και κόστος τοποθέτησης  για την επισκευή των βυθιζόμενων 
κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης  »

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α+Β (€) 10.044,00 €

                              

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CPV 50530000-9
(Κ.Α. 2022: 20.6117.0020)
Α/Α ΠΕΡΙΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝ/ΨΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

τεμ.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
€

ΔΑΠΑΝΗ
       €

1
Κόστος ανταλλακτικών 
εξαρτημάτων ανά 
περίπτωση βλάβης

Ανά περίπτωση 
βλάβης

Ανά περίπτωση 
βλάβης

Ανά περίπτωση 
βλάβης από τον 
πίνακα (Β)

3.000,00

2 Κόστος εργασιών Ανά περίπτωση 
βλάβης

Ανά περίπτωση 
βλάβης

Ανά περίπτωση 
βλάβης από τον 
πίνακα (Β)

1.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 4.500,00
Φ.Π.Α. 24%: 1.080,00
ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (€) 5.580,00





                 

      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 

δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες.

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και το 

αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα  από τα οποία να προκύπτουν 

αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Διευκρινίζεται ότι στην 

περίπτωση της ατομικής επιχείρησης νομιμοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια του παρόντος άρθρου 

είναι μόνο η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή η βεβαίωση μεταβολής 

εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία  για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια 

ΔΟΥ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα). Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην 

κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των σχετικών 

στοιχείων που παράγει το ΤΑΧΙS, σχετικά με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο 

αυτών με ημερομηνία από την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς και έπειτα.

3.  Τεχνική προσφορά : οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση , του Ν.1599/1986(Α’ 

75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: Το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές,  θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, έτσι όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ.  22323/06-09-2022 μελέτη της Δ/νσης Ποιότητα  Ζωής  του Τμήματος  

Καθαριότητας.

4. Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 





Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής  στο σύνολο των  

ΤΜΗΜΑΤΩΝ, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης 

( χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των  τμημάτων ), με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν 

με την τεχνική έκθεση  της  μελέτης  

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 2513-

500086 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας, Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος οροφος                                                                       

καθημερινά κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες κα. Κιρκίνη Κυριακή e-mail: supplies@kavala.gov.gr

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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