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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                  
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.     
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 
TMHMA : OIKONOMIKOY                                         ΧΑΪΔΑΡΙ   31-12-2013   
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ. : 213 2046170 -171 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16146 / 720816 

                                               
 
            

            
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΔΩΝ ΤΩΝ 10 m3   ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 €   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
27-1-2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πμ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 
27-1-2014  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ    

 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΔΩΝ ΤΩΝ 10 m3   ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.000,00 €   ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ  

ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
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Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/95 τ. Α΄)  
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07  
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 
4. Την υπ΄ αριθμ. 2147/22-11-2012 (θέμα 20ο) Συνεδρίαση του Δ.Σ.    
του Νοσοκομείου περί έγκρισης  του ΠΠΥΥ 2012 . 

 
 
 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ 

 
Διαγωνισμό με διαδικασίες απ΄ ευθείας ανάθεσης με συλλογή σφραγισμένων 
προσφορών για τη μίσθωση δύο (2) κάδων των 10 m3 έκαστος , για τη συλλογή 
και την αποκομιδή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με τους παρακάτω 
βασικούς και ουσιώδεις όρους : 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
             Το αντικείμενο αφορά τη μίσθωση δύο (2) κάδων των 10 κυβικών 
μέτρων (10 m3) έκαστος , για τη συλλογή και την αποκομιδή μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων . Οι δύο κάδοι θα τοποθετηθούν σε χώρο του νοσοκομείου 
που θα υποδειχθεί από τον προϊστάμενο του Γραφείου Επιστασίας . Η 
εναπόθεση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στους κάδους θα γίνεται με 
αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής .  
             Το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει , 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης ,  να αποσύρει τον ένα (1) από τους δύο κάδους .   
Για όση διάρκεια θα μισθώνεται ο ένας κάδος , οι υπόλοιποι όροι  της σύμβασης 
που θα συναφθεί θα ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή .  
             Η συνολική δαπάνη της μίσθωσης , της αποκομιδής και της  δαπάνης 
που αφορά τη μάζα των αποβλήτων που θα εισπράττει η χωματερή , έχει 
εκτιμηθεί και υπολογισθεί έως 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα 
επιβαρύνει  τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου . 
             Η προσφορά , που θα δοθεί από τους υποψήφιους αναδόχους θα 
αναλύεται ως εξής : 
1. Κόστος μίσθωσης ανά  ημέρα και ανά κάδο για τους κάδους συλλογής .   
2. Κόστος για την αποκομιδή του γεμάτου κάδου και την εγκατάσταση νέου κενού 
κάδου . Στο προαναφερόμενο κόστος της αποκομιδής θα συμπεριλαμβάνεται και 
το ενδεχόμενο κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων και της δαπάνης που  
εισπράττει η χωματερή από απόβλητα που πιθανόν θα καταλήγουν σ΄ αυτή . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΑΔΩΝ 

ΤΩΝ 10 m
3 

ΕΚΑΣΤΟΣ 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΚΑΔΟΥ 

ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ/ΑΝΑ ΚΑΔΟ 

(ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ) 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Μίσθωση κάδων 
για 

συγκέντρωση 
μπαζών κ.λ.π 

Δύο (2) 365   

   2 

 
Αποκομιδή 

γεμάτου κάδου 
και 

αντικατάσταση  
με κενό  

--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
-------------------- 

---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
--------------- 

ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

 
 

ΦΠΑ 23% 
 

 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ  

 
 

  

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
             Οι δύο (2) κάδοι θα είναι μεταλλικοί , ανοικτοί και χωρητικότητας δέκα 
κυβικών μέτρων (10 m3) έκαστος . 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
             Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» , ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ , Τ.Κ. 124 61 από την αρμόδια      
επιτροπή   στις 27-1-2014 ,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 πμ .     
 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
             Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους , τα 
εξής δικαιολογητικά : 
Α) Πιστοποιητικό του αρμόδιου οικείου επιμελητηρίου , που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού . 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι συμφωνούν πλήρως , ρητά και 
ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και ότι δεν εμπίπτουν στους 
περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95 , δηλαδή δεν τους έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διατάξεις σχετικά με την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα .  
 
ΑΡΘΡΟ  5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
             Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η μίσθωση των δύο (2) κάδων 
των 10 m3 έκαστος , για τη συλλογή και την αποκομιδή μη επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων οφείλει να προσκομίσει : 
Α)  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
Β)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
Γ) Όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις , για την αποκομιδή και τη διάθεση των απορριμμάτων : 
i)  Νόμιμη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. 
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ii) Σύμβαση σε ισχύ με την χωματερή της περιοχής ή και άλλους νόμιμα 
αδειοδοτημένους χώρους . 
iii) Σύμβαση συνεργασίας σε ισχύ με εταιρεία διαχείρισης μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων . 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία του Νοσοκομείου , σε 
σφραγισμένο φάκελο .  
 Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο στη διεύθυνση : ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ , Τ.Κ. 12461   
μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα . Προσφορές που 
περιέρχονται μετά από την προαναφερόμενη προθεσμία δεν γίνονται δεκτές και 
δεν αποσφραγίζονται .  
  
ΑΡΘΡΟ 7ο  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό 
διάστημα εξήντα (60) ημερών , το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας του διαγωνισμού .  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 Οι προσφερόμενες τιμές θα αναγράφονται στον πίνακα της οικονομικής 
προσφοράς αριθμητικά  και σε νόμισμα  ευρώ . 
 Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις :  

 Φόρο εισοδήματος 8% (Ν. 2198/1994) 

 Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3% πλέον 2% ΧΑΡΤ. & 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤ.  

 Κράτηση  υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν. 3580/2007) 

 Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% πλέον 3% ΧΑΡΤ. & 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤ.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
             Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατόπιν της υποβολής των 
ανάλογων τιμολογίων και μετά την έγκριση του σχετικού χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής και της σύνταξης του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης . Η πληρωμή θα 
εκτελείται τμηματικά  ανά μήνα με παραστατικό – τιμολόγιο στο οποίο θα 
περιγράφονται  οι προαναφερόμενες εργασίες  του  Άρθρου 1 .  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία είναι τα παρακάτω :  

 Η παρούσα διακήρυξη 

 Η οικονομική προσφορά  

 Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία.  

 Η ανακοίνωση κατακύρωσης 

 Το έντυπο της σύμβασης 
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ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
             Η διάρκεια της σύμβασης τίθεται σε ισχύ κατόπιν υπογραφής του  
σχετικού εγγράφου σύμβασης . Η διάρκεια  της σύμβασης θα είναι για ένα (1) 
έτος .   

                                    
ΑΡΘΡΟ 13ο 

             Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 118/07 , του Π.Δ. 60/07 και του Ν. 2286/95 .      
                                                          
                                                         
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

        
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ 

 
 
 
 

 
 


