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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 32.000,00 €  (Πλέον ΦΠΑ) 
  
 
 
 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Από εργασίες του Δήμου Λέσβου και των δημοτών του, όπως κοπή θάμνων, χόρτων και κυρίως 

κλάδευση δέντρων και άλλα ογκώδη όπως παλέτες κλπ, προκύπτει ένας μεγάλος όγκος αποβλήτων 

σε καθημερινή βάση. Ο όγκος των παραπάνω απορριμμάτων που συλλέγονται τμηματικά καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους είναι τεράστιος και για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα μελέτη που 

αφορά στην προμήθεια απορριμματοκιβωτίων (containers) για τις ανάγκες μεταφοράς τους. 

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοκιβωτίων (containers), όπως 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κ.Α. Τίτλος CPV 
Ποσό άνευ ΦΠΑ 

(€) 

35.7135.0003 
Προμήθεια κοντέινερ για την μεταφορά 
προϊόντων κλαδέματος 

44613300-3 32.000,00 

 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 20/4/2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  
  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 32.000,00 €  (Πλέον ΦΠΑ) 
  

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται  ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του Δήμου, οι οποίες πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τους Προσφέροντες. Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα απαραίτητα 

είδη εξοπλισμού ανά ομάδα, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Λέσβου) και οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Οι αναλυτικά περιγραφόμενες προδιαγραφές και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές και η μη 

συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες από αυτές επιφέρει τον αποκλεισμό της τεχνικής προσφοράς 

του υποψηφίου αναδόχου από την περαιτέρω αξιολόγηση, εκτός εάν επισημαίνεται στο κείμενο το 

αντίθετο ή αναφέρεται η φράση «κατά προτίμηση». Τέλος, οι ποσοτικές απαιτήσεις θα πρέπει να 

θεωρούνται ως ελάχιστες επί ποινή αποκλεισμού, εκτός από εκείνες στις οποίες επισημαίνεται 

αποδεκτή απόκλιση ή η φράση «περίπου», η οποία λογίζεται περί το 10% απόκλιση από την 

αναφερόμενη ποσότητα (αριθμός). 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Τα προς προμήθεια απορριμματοκιβώτια θα είναι χωρητικότητας 30m
3
, ανοικτού τύπου με σύστημα 

κάλυψης της οροφής με μουσαμά δια μέσω μηχανικού συστήματος μετάδοσης κίνησης (τροχαλία-

αλυσίδα), με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργια και 

πρόσφατης κατασκευής αναγνωρισμένου κατασκευαστή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Τα απορριμματοκιβώτια θα είναι ορθογωνικής διατομής και ελλειψοειδούς μορφής, ενισχυμένης 

μεταλλικής κατασκευής, ανοικτά και χωρητικότητας 30m
3
 τουλάχιστον. 

Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής τους θα διασφαλίζει : 

Α)  Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων τους, από εσωτερικές πιέσεις που θα 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους. 

Β) Η κατασκευή για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να αντέχει και σε υψηλότερες καταπονήσεις ακόμη 

και αν η μέση πυκνότητα των απορριμμάτων ανέλθει σε 700kgr/m
3
. 

Γ) Ασφαλής συγκράτηση – οδήγηση – ολίσθηση, κατά τα στάδια φορτοεκφόρτωσης – εκκένωσης και 

σύμπλεξης στον συμπιεστή. 

Τα απορριμματοκιβώτια θα παραδοθούν με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 

που θα καθορίσει ο Δήμος. 

 

Ειδικά Χαρακτηριστικά (με ποινή απορρίψεως της προσφοράς) 

Για την επίτευξη των παραπάνω γενικών απαιτήσεων, τα απορριμματοκιβώτια θα πρέπει να φέρουν 

στην εξωτερική επιφάνειά του πυθμένα και της εμπρόσθιας πλευράς τους, κατάλληλα 

ενσωματωμένη κατασκευή από ισχυρούς μορφοδοκούς. 

Η φέρουσα αυτή κατασκευή των containers επιπροσθέτως θα έχει : 

Α) Κατάλληλο σχεδιασμό και προφίλ για ολίσθηση – οδήγησή τους, επί των ραούλων του 

μηχανισμού φορτοεκφόρτωσης του οχήματος μεταφοράς. 



5 
 

Β) Ειδική κατασκευή, για την ασφαλή ανάρτηση και στερέωσή τους, κατά το στάδιο διακίνησης – 

εκφόρτωσης του και αγκιστρώσεως του. 

Γ) Δύο ζεύγη μεταλλικών κυλινδρικών τροχών κυλίσεώς τους, ανά ένα στο οπίσθιο τμήμα της 

στιβαρούς κατασκευής και ανθεκτικής σε κρούσεις. 

Επιπλέον, η οπίσθια πλευρά τους θα αποτελείται από σύνθετη ειδική κατασκευή, η οποία θα 

παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς εκφόρτωσης των απορριμμάτων (κλαδέματα). 

Τα απορριμματοκιβώτια θα έχουν σύστημα κάλυψης της οροφής με μουσαμά, ο οποίος θα 

ανοιγοκλείνει με μηχανικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (τροχαλία-αλυσίδα). 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 20/4/2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  
  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 32.000,00 €  (Πλέον ΦΠΑ) 
  
 
 
 
 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των τριάντα δύο 

χιλιάδων ευρώ (32.000,00€), πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α.. Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 

35.7135.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λέσβου. 

 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

Μονάδος 
(€) 

Σύνολο 
άνευ 

Φ.Π.Α 
(€) 

1 

Απορριματοκιβώτιο (container) 
ανοικτού τύπου με σύστημα κάλυψης 
της οροφής με μουσαμά, δια μέσω 
μηχανικού συστήματος μετάδοσης 
κίνησης (τροχαλία - αλυσίδας) 
χωρητικότητας 30 m

3
. 

τεμ. 4 8.000,00 32.000,00 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 20/4/2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  
  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

 

  



7 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 32.000,00 €  (Πλέον ΦΠΑ) 
  
 

 

 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της μελέτης 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων (containers) ανοικτού τύπου με 

σύστημα κάλυψης της οροφής με μουσαμά, δια μέσω μηχανικού συστήματος μετάδοσης κίνησης 

(τροχαλία-αλυσίδας) χωρητικότητας 30 m
3
, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου για τη 

μεταφορά κλαδεμάτων. 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 

α. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

β. Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Άρθρο 3
ο
: Σύνταξη προσφορών – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται σαφώς στην Διακήρυξη. 

Το φάκελο Τεχνικής Προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα πρέπει να συνοδεύουν 

συμπληρωματικά τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα βεβαιώνεται: α) ο χρόνος παράδοσης, που δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, στον τόπο και με τον τρόπο 

που καθορίζεται στη σύμβαση, β) η Εγγύηση καλής λειτουργίας, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από τρία (3) έτη. Η εγγύηση αυτή είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εργοστασιακή 

εγγύηση και πρέπει να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση (αναλώσιμα, ανταλλακτικά, εργασία) οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη 

οφειλόμενης σε κακό ή μη προβλεπόμενο χειρισμό, γ) η Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας , όχι 

μικρότερης από τρία (3) έτη, δ) η Προμήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και σε 

διάστημα πέντε (5) ημερών από τη ζήτησή τους για τα εγχώρια διαθέσιμα ανταλλακτικά και είκοσι 

(20) ημερών για εκείνα που προέρχονται από το εξωτερικό, ε) ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών 

συντήρησης (σέρβις). Η ανταπόκριση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου ή συνεργάτη θα γίνεται το 

πολύ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, η δε έντεχνη και επιμελής 

αποκατάσταση της βλάβης το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. 

2. Πιστοποιητικό CE για όλη την κατασκευή συνολικά, στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση 

σε αυτήν, ως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα, ότι 

αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας και θα καλύψουν την προσφερόμενη εγγύηση ακόμα και 

απευθείας εφόσον τούτο τους ζητηθεί από τον Δήμο Λέσβου. 

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών και ισχύουν 

απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται. 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Σύμβαση 

β) Η Διακήρυξη 
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γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, κατά τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης. Ο κάθε προσφέρων 

μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή/και περισσότερες ομάδες της μελέτης. 

Άρθρο 6ο: Κριτήρια επιλογής 

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τις κάτωθι 

ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες θα δηλώσει ρητά ότι διαθέτει στο ΤΕΥΔ που θα υποβάλλει στην 

προσφορά του και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρθρ.75 του Ν.4412/2016: 

Κριτήρια Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

α) Μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών 

Ελάχιστη απαίτηση: Ο προμηθευτής θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ τον ανά έτος γενικό κύκλο εργασιών του, 

καθώς και τον αντίστοιχο μέσο όρο, για τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Αυτός δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από το διπλάσιο της 

εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, για την Ομάδα ειδών για την οποία 

υποβάλει προσφορά. Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι πριν την ανάθεση της σύμβασης, ο 

προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει, κατά περίπτωση: Α) εάν η δημοσίευση των ισολογισμών 

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας: 

αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης των τριών 

(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού, Β) εάν δεν έχει 

δημοσιευμένους ισολογισμούς για τρεις (3) διαχειριστικές, εφόσον δεν υποχρεούται από τη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας: λογιστικά έγγραφα ή άλλα 

επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων των τελευταίων 

τριών (3) διαχειριστικών του, Γ) εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 

κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών: υποβάλει 

τους ισολογισμούς που έχει στη διάθεσή της, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν, για το διάστημα αυτό. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση προσώπων: υποβάλει τα ανωτέρα έγγραφα χωριστά για 

καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων 

από τα μέλη της ένωσης, αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

β) Μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών 

Ελάχιστη απαίτηση: Ο προμηθευτής θα δηλώσει στο ΤΕΥΔ τον ανά έτος ειδικό κύκλο εργασιών του 

στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, για τις τρεις (3) προηγούμενες του 

έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Αυτός δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος 

από την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ, για την Ομάδα ειδών για την 

οποία υποβάλει προσφορά. Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ήτοι πριν την ανάθεση της σύμβασης, 

ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει, κατά περίπτωση: Α)Υπεύθυνη Δήλωση περί του ετήσιου 

ειδικού κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, για κάθε 

μία από τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις και 

Β) εάν η επιχείρηση ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

(3) ετών, υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν για το 

διάστημα αυτό. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση προσώπων: υποβάλει τα ανωτέρα έγγραφα χωριστά για 

καθένα από τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων 

από τα μέλη της ένωσης, αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 
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(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

Καταλληλότητα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Ελάχιστη απαίτηση: Δήλωση στο ΤΕΥΔ της εγγραφής του οικονομικού φορέα στο οικείο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα που αφορά στη 

προμήθεια των προσφερόμενων ειδών, ήτοι σε εμπορία ή κατασκευή αυτών. Στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, ήτοι πριν την ανάθεση της σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει 

πιστοποιητικό του αντίστοιχου ανωτέρω οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή του σε αυτό. Κατά περίπτωση: Α) εάν ο προμηθευτής είναι αλλοδαπό Φυσικό ή Νομικό 

Πρόσωπο: νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές Οργανώσεις και Β) εάν ο προμηθευτής είναι ένωση προσώπων: τα παραπάνω 

πιστοποιητικά υποβάλλονται για καθένα εκ των μελών της ένωσης, χωριστά. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να είναι 

εν ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών καθώς και κατά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. 

(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α. Ελάχιστος ζητούμενος αριθμός παραδόσεων 

Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει υπεύθυνα στα αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ ότι πληροί τις 

απαιτήσεις του κριτηρίου επιλογής που σχετίζεται με το επίπεδο εμπειρίας, ήτοι ότι διαθέτει τον 

ελάχιστο ζητούμενο αριθμό παραδόσεων κατά την τελευταία τριετία πριν το έτος διεξαγωγής του 

διαγωνισμού, ομοίων ή παρόμοιων με το αντικείμενο της σύμβασης ειδών. 

Ελάχιστη απαίτηση: να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας όμοιου ή παρόμοιου 

με το ζητούμενο είδος της σύμβασης. 

Στο ΤΕΥΔ ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει κατάλογο κυριότερων παραδόσεων που 

πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία πριν το έτος διεξαγωγής του διαγωνισμού, όμοιων ή 

παρόμοιων με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο υποβάλλει προσφορά, με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας παράδοσης και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. 

Η απόδειξη της ορθής και έγκυρης εκτέλεσης των παραδόσεων (σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης ανάθεσης και εμπρόθεσμης) αποδεικνύεται κατά περίπτωση, ως εξής: Α) εάν ο 

αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή: με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρμόδια αρχή και Β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας: με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον 

τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από 

θεωρημένο αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

Όλα τα κατά παραπάνω περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά την 

κατακύρωση της σύμβασης, ήτοι προ της ανάθεσης της σύμβασης. 

Άρθρο 7ο: Κατακύρωση αποτελέσματος 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 

καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις Όρους, που προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. 

Άρθρο 8ο: Χρόνος εγγύησης  

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα κοντέινερ που θα προμηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και 

της προσφοράς, ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής καθώς και ότι θα 
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λειτουργούν ικανοποιητικά. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.  

Άρθρο 9ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Τα προς προμήθεια κοντέινερ θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου, στη Μυτιλήνη. Η παράδοση 

τους, θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας ή της 

έκδοσης της απόφασης ανάθεσης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Άρθρο 10ο: Χρονική ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται 

ότι ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα 

που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να 

υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής 

υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να 

επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία. Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα 

διαρκεί η σύμβαση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της 

ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 

των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Άρθρο 11ο: Σύμβαση 

Ο προμηθευτής μετά την κατά νόμο ανάθεση της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη 

της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Άρθρο 12ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

παρουσία του αναδόχου. 

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 

επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος 

ή την παραλαβή με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση 

του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει το προϊόν που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των προϊόντων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. 

Άρθρο 13ο: Υποχρεώσεις αναδόχου – Πλημμελής κατασκευή - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του 

αναδόχου 

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του προϊόντος, κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με κάθε 

σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με 

τα αναφερόμενα στην §4 του παρόντος άρθρου. 

Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού 

ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την αδρανοποίησή του ή έστω μείωση της απόδοσης 

του (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο 

οριστικό το ελάττωμα, άμεσα, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση του 

Δήμου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των πέντε (5) ημερών, από την 

έγγραφη ειδοποίηση του. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού 

διαστήματος δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά 

τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση 

αντικειμενικές δυσχέρειες, κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε 

ότι αφορά το τμήμα που αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχτεί η οριστική 

αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της επισκευής του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης.  

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλιστεί ή κωλύεται επισκευή ή συντήρηση 

από έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει άμεσα ή εντός του 

χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου (βλ. αρθρ.3), τότε 

κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο. 

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 και με βάση τους ειδικούς 

όρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται στο άρθρο 

218 του Ν4412/16. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης της προμήθειας. 

Άρθρο 14ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

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

κείμενη νομοθεσία που ισχύει κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης/υπογραφής σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Για σύμβαση ποσού μεγαλύτερου από 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ), κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 

20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3491/17 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1992/Β΄/9-6-2017), 
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β) Για όλες τις αναθέσεις, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η 

οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ και υπολογίζεται επί 

της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 

Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.) 

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

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής. 

Άρθρο 15ο: Παραλαβή – Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή και παραλαβή των ειδών θα γίνουν κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 

200 και 208 του Ν.4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του όρθρου 221 

παρ.11β του Νόμου αυτού. 

Άρθρο 16ο: Επίλυση διαφορών 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί ένσταση του άρθρου 

127 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις παρ. 32 και 33 του άρθρου 107 του Ν 

4497/17.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων του άρθρου 8, να υποβάλει ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 20/4/2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
  
  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ» 

 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση την 
τιμή, εφόσον τα προϊόντα τηρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  
Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό, απορρίπτονται. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ : …………………….  
ΤΗΛ …………………………… ΦΑΞ …………………………………….. E-MAIL : ……………………………….. 
 
 

(Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 
σε  €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ σε  €  

1 

Απορριματοκιβώτιο (container) 
ανοικτού τύπου με σύστημα κάλυψης 
της οροφής με μουσαμά, δια μέσω 
μηχανικού συστήματος μετάδοσης 
κίνησης (τροχαλία - αλυσίδας) 
χωρητικότητας 30 m

3
. 

τεμ. 4   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ αριθμητικώς : 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 

ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΦΠΑ αριθμητικώς : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ αριθμητικώς: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _____________________________________________________________ 
Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 72/2018 μελέτης 
του Δήμου Λέσβου. 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από 
σήμερα. 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Λέσβου. 
Χρόνος Παράδοσης: _________________________________________________________________ 
Εγγύηση: _______________________________________________ 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα 
με τη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
Λοιπές παρατηρήσεις: 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Ημ/νια _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 

 

 


