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 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προµήθεια  υγρού καθαρισµού κάδων απορριµµάτων  για την ∆ιεύθυνση 

Καθαριότητας του ∆ήµου Βόλου . 

Άρθρο 1
ο 

            Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προµήθεια υγρού καθαρισµού 

κάδων απορριµµάτων  για την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Βόλου .   . 
           Ο  ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
χιλιάδων (20.000,00) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό 
αριθµό εξόδων 20-6633.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Βόλου του έτους 2013. 

Άρθρο 2
ο
 

Ισχύουσες διατάξεις 

         Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

     1. Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 

2. Τον  Ν.2286/1995  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ » 

3. Την 35130/739/9-8-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α. Ναυτιλίας 

&Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ  των χρηµατικών ορίων. 

4. Την παρ. 4,5 & 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ & την υπ΄αριθµ.Π13305/3-11-

2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών Ανταγωνισµού & Ναυτιλίας και 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

6. Αρ.  54 /2013 και 155/2013 Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής για ∆έσµευση 

της πίστωσης. 

7. Αρ. 336/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση της προµήθειας 

και διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 

Άρθρο 3
ο
 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

           Η προµήθεια αυτή θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό, µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη  χαµηλότερη τιµή, εφόσον εκπληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

           ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι 

ενώσεις προµηθευτών εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

Άρθρο 4
ο
 



Ανακοίνωση αποτελέσµατος 

            Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής µετά την κατά νόµο έγκριση του 

αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση σ’ αυτόν του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 24 του ΕΚΠΟΤΑ, υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες ή το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 

παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης. 

Άρθρο 5
ο
 

Σύµβαση 

         Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ και στους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, ενώ υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Άρθρο 6Ο 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

         Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται 

να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 

         Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ.2 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  

         Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προµήθειας µετά την ολοκληρωτική παραλαβή της από την αρµόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7Ο 

Χρόνος παράδοσης-Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση αναδόχου 

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται πάντοτε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

υπηρεσίας, δηλαδή παράδοση εντός δύο (2) ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης.   

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 

εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ, αν δεν συντρέξουν λόγοι ανωτέρας 

βίας εκ µέρους του προµηθευτή το οποίο θα πρέπει να αποδειχθεί. 

Άρθρο 8
ο
 

Απόρριψη συµβατικών υλικών 

Εάν κατά την παραλαβή ή µετά διαπιστωθεί ότι αυτά δεν πληρούν τους όρους 

της σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, ή εµφανίζουν ελαττώµατα, τότε 

εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 9
ο
 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος βάσει των κειµένων διατάξεων υπόκειται σε όλους τους φόρους, 

τέλη, εισφορές και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 

Άρθρο 10
ο
 

Παραλαβή -Πληρωµή 

   Η παραλαβή του υπό προµήθεια υγρού καθαρισµού κάδων 
απορριµµάτων  θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που έχει  συγκροτηθεί µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, για 

την ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον 

οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη 

σύµβαση και στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 



             Η πληρωµή της αξίας του υγρού καθαρισµού κάδων απορριµµάτων                   

θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ, µετά την παραλαβή του. 

Άρθρο 11
ο
 

Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 

              Τα προσφερόµενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητος και πρέπει να πληρούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 12
ο 

            Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές του ζητούµενου υγρού 
καθαρισµού κάδων απορριµµάτων  , προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 

• Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά. 

• Εγγυητική Επιστολή  συµµετοχής  στο διαγωνισµό σε ποσό ίσο µε το 5% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας µε το Φ.Π.Α. δηλαδή ποσό των 

1.000 (χίλια) ευρώ. 

• Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο και τη ∆ιεύθυνση, καλά 

σφραγισµένο και θα έχει µέσα την προσφορά. Η προσφορές πρέπει να 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να 

εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, αριθµητικώς και ολογράφως και θα περιλαµβάνει τις 

κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

• Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο δηλαδή 

βεβαίωση του οικείου επιµελητηρίου ότι ο συµµετέχων είναι µέλος αυτού µε 

το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα του 

µε απόλυτη συνάφεια για τα είδη που προσφέρει ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφύλακτα 

τους όρους της διακήρυξης. 

• Αντίγραφο ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του 

άρθρου 4, παρ. 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν του έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και 

ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική του δραστηριότητα.   

Άρθρο 13
ο
 

              Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου, 

καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταµείο του ∆ήµου Βόλου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009. 

Άρθρο 14
ο 

            Οι ενστάσεις επί της διεξαγωγής του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια 

υπηρεσία του ∆ήµου Βόλου που διενεργεί τον διαγωνισµό µέχρι και της επόµενης 

από της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργασίµου ηµέρας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

«προµήθεια υγρού καθαρισµού κάδων απορριµµάτων  για την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας 

του ∆ήµου Βόλου» 

           Έχοντας υπόψη: 

1.Την 11389/93 Υπουργική απόφαση περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 



2.Τον Ν.2286/1995 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» 

3.Την 35130/739/9-8-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.∆.∆.Α. Ναυτιλίας και 

Ανάπτυξης περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ορίων. 

4.Την  παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και την υπ’αριθµ. Π13305/3-

11-2010 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών Ανταγωνισµού και Ναυτιλίας και σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα. 

5.Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010. 

            Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό «προµήθεια υγρού 

καθαρισµού κάδων απορριµµάτων  για την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου Βόλου », 

µε σφραγισµένες προσφορές για ενδεικτικό προϋπολογισµό  είκοσι χιλιάδων (20.000,00) 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει τον  κωδικό αριθµό εξόδων 20-

6633.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Βόλου του έτους 2013. 

           Τη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικός 

προϋπολογισµός, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

1. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Βόλου στις 27/5/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00΄, όπου και θα εξετασθούν από 

την επιτροπή αξιολόγησης που διενεργεί τον διαγωνισµό της ∆/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης. 

2. Η τιµή θεωρείται καθαρή συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλαδή δεν 

αναπροσαρµόζεται, ούτε αναθεωρείται σε καµία περίπτωση. 

3. Οι προσφορές που δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών δεν θα 

εξετάζονται. 

4.Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν  τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 

εξήντα (60) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 

του διαγωνισµού. 

5.Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 

6. Η προµήθεια θα γίνεται συνολικά ή περιοδικά σύµφωνα µε τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας, µετά από έγγραφη παραγγελία προς τον προµηθευτή από την ∆/νση 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης . Η παράδοση θα γίνει στο χώρο ή στους χώρους που 

θα υποδείξει η ανωτέρω ∆ιεύθυνση  του ∆ήµου Βόλου. 

7. Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται µε την προσκόµιση και ενταλµατοποίηση 

τιµολογίου αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή των υλικών και έχει συνταχθεί και 

εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

8. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της προµήθειας θα 

επιβαρύνεται µε τις εκ του Νόµου προβλεπόµενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

            Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για τους όρους διακήρυξης και 

την Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισµό από το Τµήµα Προµηθειών της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου – 

πληροφορίες Γεωργάκο Γεώργιο – τηλ. 2421350106 και στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις του ∆ήµου Βόλου www.volos.gr ή/και www.dimosvolos.gr.  

  

 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 
 
 


