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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                  
Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ.     
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 12461 
TMHMA : OIKONOMIKOY                                           ΥΑΨΓΑΡΙ   20-11-2015   
ΓΡΑΦΔΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13441 / 750651 

                                               
 
 
 
 
            

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 
ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΔΝΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΓΤΟ (2) ΚΑΓΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 10 m3   ΔΚΑΣΟ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ ΜΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 3.690,00 €   ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 
 
 
 
 
 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
4-12-2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
4-12-2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30΄ π.μ.    

 
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 
4. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 5213/742423/6-5-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 16421/4-5-2015) 

έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ «Καζνξηζκόο Φνξέα πινπνίεζεο γηα 
δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ, ππεξεζηώλ θαη θαξκάθσλ, 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ έηνπο 2014»  

5. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 8508/745718/20-7-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 27409/16-7-2015) 
έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ «Καζνξηζκόο Φνξέα πινπνίεζεο γηα 
δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ έηνπο 2014» 

6. Σελ απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2235/27-5-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 10ν, «Έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ 
ηνπ ΠΠΠΤ 2014» 

7. Σελ απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2222/15-1-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 8ν, «Ννκηκνπνηήζεηο ππνγξαθώλ γηα ην έηνο 
2015» 
 
 

 
 
 

 
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ 

 
Γηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ, γηα ηε κίζζσζε δύν (2) θάδσλ ρσξεηηθόηεηαο 10 m3 έθαζηνο, γηα ηε 
ζπιινγή θαη ηελ απνθνκηδή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, πξνϋπνινγηζκνύ 
3.690,00 επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, κε ηνπο 
παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα 
απηό θαη δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Οη δύν (2) θάδνη ζα είλαη κεηαιιηθνί, αλνηθηνί θαη ρσξεηηθόηεηαο δέθα θπβηθώλ 
κέηξσλ (10 m3) έθαζηνο. 

Οη δύν θάδνη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί από 
ηνλ ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. Η ελαπόζεζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ ζηνπο θάδνπο ζα γίλεηαη κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
             Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα θξίλεη, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, λα απνζύξεη ηνλ έλα (1) από ηνπο δύν θάδνπο. Γηα όζε δηάξθεηα 
ζα κηζζώλεηαη κόλν ν έλαο (1) θάδνο, νη ππόινηπνη όξνη  ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί 
ζα ηζρύνπλ ρσξίο θακία αιιαγή.  
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 ΑΡΘΡΟ 3ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 

1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δάλ 
ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.        

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη 
αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα 
ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη.  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η πξνζθνξά πνπ ζα δνζεί από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζα αλαιύεηαη σο 
εμήο: 
1. Κόζηνο κίζζσζεο (ρσξίο ΦΠΑ) αλά εκέξα θαη αλά θάδν γηα ηνπο θάδνπο ζπιινγήο.   
2. Κόζηνο απνθνκηδήο (ρσξίο ΦΠΑ) ηνπ γεκάηνπ θάδνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε λένπ θελνύ 
θάδνπ. ην πξναλαθεξόκελν θόζηνο ηεο απνθνκηδήο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 
ελδερόκελν θόζηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαζώο θαη ηεο δαπάλεο πνπ 
εηζπξάηηεη ε ρσκαηεξή από απόβιεηα πνπ πηζαλόλ λα θαηαιήγνπλ ζ΄ απηή. 
3. πληειεζηήο επί ηνηο εθαηό (%) ηνπ ΦΠΑ ηόζν γηα ην θόζηνο ηεο κίζζσζεο όζν θαη γηα 
ην θόζηνο ηεο απνθνκηδήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
             Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε κίζζσζε ησλ δύν (2) θάδσλ ησλ 10 
m3 έθαζηνο, γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ απνθνκηδή κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ, 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
Α) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 
Β) Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 
Γ)  Πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ 
Γ) Όιεο ηηο απαξαίηεηεο αδεηνδνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, 
γηα ηελ απνθνκηδή θαη ηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ: 

 Νόκηκε άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθηλδύλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. 

 ύκβαζε ζε ηζρύ κε ηελ ρσκαηεξή ηεο πεξηνρήο ή θαη άιινπο λόκηκα 
αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο. 

 ύκβαζε ζπλεξγαζίαο ζε ηζρύ κε εηαηξεία δηαρείξηζεο κε επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
εμήληα (60) εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 
ππεξεζία καο πξηλ από ηε ιήμε απηώλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
             Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σνλ αλάδνρν ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Φόξνο 8%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Η ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε ζε θεληξηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν από 
εληαίνπο δηαγσληζκνύο ε ζύκβαζε ζα πάςεη λα ηζρύεη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
3.690,00  ευρώ  συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
60/2007 θαη ηνπ Π.Γ.118/2007 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
 

                                    
                                                          
                                                         
 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 

        
        ΙΙΓΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ 
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