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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις  του Ν.

3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  και του Ν. 3852/10

«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

3. Τις  διατάξεις  της  υπ’αρ.  11389/93  Απόφασης  Υπουργού  Εσωτερικών

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  Ν.  4111/2013,  σχετικά  με  τη

διαδικασία  ανάδειξης  προμηθευτών  -  χορηγητών  για  συγκεκριμένα  είδη

προμηθειών  για  τις  ανάγκες  των  Δήμων  και  όλων  των  νομικών  τους

προσώπων

5.   Την από 3/6/2015 μελέτη της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου με

τίτλο  «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  για  τον  Δήμο

Θηβαίων,  του  Συμβουλευτικού  Κέντρου  Καταπολέμησης  της  Βίας  των

Γυναικών και των νομικών  προσώπων ΔΟΘ,  ΔΕΥΑΘ &  ΔΗΚΕΘ».



6.  Την υπ’αρ.  232/2015  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την

έγκριση  της  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών

καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον Δήμο Θηβαίων, του Συμβουλευτικού

Κέντρου  Καταπολέμησης  της  Βίας  των  Γυναικών  και  για  τα  νομικά

πρόσωπα «ΔΟΘ», «ΔΕΥΑΘ» & «ΔΗΚΕΘ»  

 7. Την υπ’αρ.  305/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία

εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  από  3-6-2015  μελέτης  και

καθορίσθηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη οικονομική  προσφορά, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας &

ευπρεπισμού  για τις ανάγκες   του  Δήμου Θηβαίων, του Συμβουλευτικού Κέντρου

Καταπολέμησης  της  Βίας  των  Γυναικών  και  των  νομικών   προσώπων  «ΔΟΘ»,

«ΔΕΥΑΘ»  &  «ΔΗΚΕΘ»   για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους,  συνολικής

προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.240,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με βάση τις

από 3-6-2015 τεχνικές προδιαγραφές της Οικονομικής  Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Από  το  ποσό  αυτό   12.002,60  €  συν  Φ.Π.Α.  23%,  δηλαδή  συνολικά

14.763,20 € αφορούν τις  προμήθειες  του Δήμου Θηβαίων & του Συμβουλευτικού

Κέντρου Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών, ποσό  4.416,69 € συν Φ.Π.Α. 23%,

συνολικά  5.432,53 € αφορούν τις προμήθειες του «Δ.Ο.Θ», ποσό 3.166,60  €  συν

Φ.Π.Α. 23%,συνολικά 3.894,92  € αφορούν τις προμήθειες της «ΔΕΥΑΘ» & ποσό

4.999,96€  συν  Φ.Π.Α.  23%,συνολικά  6.149,94  € αφορούν  τις  προμήθειες  τη

«ΔΗ.Κ.Ε.Θ.».

 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει  τους Κ.Α. 10.6634 & 15.6162.06

του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θηβαίων ,τον Κ.Α 10.6634 του Νομικού



Προσώπου «Δ.Ο.Θ » του Νομικού Προσώπου, τον Κ.Α 64.08.00.01 της «ΔΕΥΑΘ»

& τον Κ.Α 64.08.01του Νομικού Προσώπου «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»    και θα καλυφθεί από

ίδιους πόρους του Δήμου  του «Δ.Ο.Θ» της «ΔΕΥΑΘ»  & της  «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»   κατά

το  ποσό  που  αντιστοιχεί,  ενώ  όσο  αναφορά  τις  προμήθειες  που  αφορούν  το

Συμβουλευτικό Κέντρο  Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών, θα καλυφθούν από

πόρους του ΕΣΠΑ.

Οι από 3-6-2015 τεχνικές προδιαγραφές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

                 Ειδικότερα η προμήθεια Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού θα

διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Θήβας, την 

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015  και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., καθώς και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα 

σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα 

εξής δικαιολογητικά:

 Πιστοποιητικό  εγγραφής  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  που  θα  έχει

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας

του διαγωνισμού, 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας



 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι

δεν έχει  καταδικαστεί  για  αδίκημα σχετικό  με  την επαγγελματική

του δραστηριότητα,  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση  ή ανάλογη κατάσταση και  δεν  τελούν σε

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 α.  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας,

υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής

εκτέλεσης,  για  ποσό   ίσο  με  το  3%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  η  οποία,

εκδίδεται υπέρ του αναδόχου και απευθύνεται στο φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί

η κάθε σύμβαση για την προμήθεια που του αντιστοιχεί  χωρίς τον ΦΠΑ.

              β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

              γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που

περιβάλλονται,  πρέπει  απαραίτητα  να  αναγράφεται  σ΄  αυτές,  ότι  αναφέρεται  στο

άρθρο  26  της  αριθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

5.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να

επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

5.2 Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως  στην Ελληνική και μόνο γλώσσα

(εκτός  ίσως  από  επισυναπτόμενα  τεχνικά  φυλλάδια  της  εταιρίας)  σε  δύο  (2)

αντίγραφα,  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται

ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:

        α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ   για τις



ανάγκες λειτουργίας του ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ & Συμβουλευτικού Κέντρου

Καταπολέμησης της Βίας των Γυναικών και των νομικών  προσώπων   του

Δημοτικού  Οργανισμού  Θήβας  «Δ.Ο.Θ»  της  Δημοτικής  Επιχείρησης

‘Ύδρευσης  & Άρδευσης Θήβας «ΔΕΥΑΘ».& της Δημοτικής Κοινωφελής

Επιχείρηση  «ΔΗΚΕΘ».

β) Ο αριθμός της διακήρυξης

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές

5.3 Μέσα  στον   κυρίως  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα

σχετικά με την προσφορά στοιχεία  και ειδικότερα:

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που ζητούνται  στα άρθρα 3 και  4

καθώς  και  η  εγγύηση  συμμετοχής,  σε  δύο  αντίγραφα,   με  την  σειρά  που  αυτά

ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα

απώλειάς τους.

β) Όλα  τα  τεχνικά  στοιχεία  των  προσφερόμενων  ειδών  καθαριότητας  &

ευπρεπισμού, σε δύο αντίγραφα.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν,

λόγω  του  μεγάλου  όγκου  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά

συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ)  Καλά  σφραγισμένο  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  όπου  έξω  από  αυτόν  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με  κεφαλαία

γράμματα  όλα  τα  προηγούμενα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην  παρ.  5.2  της

παρούσας. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται - σε δύο αντίγραφα - η προσφορά

του  διαγωνιζομένου  για  τα  συγκεκριμένα  είδη  σε  ευρώ.  Στις  τιμές  αυτές

περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών

στον τόπο και  με τον τρόπο που προβλέπεται  στην παρούσα διακήρυξη.  Ο ΦΠΑ

αναφέρεται χωριστά.

Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν

ανοιχτεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής,  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

5.4)  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  καταθέσουν  προσφορές  για  τα  είδη

ξεχωριστά για κάθε φορέα.

5.5 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή

τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

5.6  Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι

καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει

τις τυχόν διορθώσεις και μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται

όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση

του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο

Δημαρχείο (οδός Κύπρου 3, Τ.Κ. 32-200 Θήβα, Γραφείο Προμηθειών). Προσφορές 

που αποστέλλονται ταχυδρομικά θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου  

2015. Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο 

διαγωνιζόμενο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει συνολικά την χαμηλότερη 

τιμή για την προμήθεια των ειδών που ζητούνται, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά

του είναι σύμφωνη προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσας 

διακήρυξης.  

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν   τους  προμηθευτές  για  χρονικό

διάστημα  τριάντα  (30)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της

διενέργειας  του διαγωνισμού.



       ΑΡΘΡΟ 8ο

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  για κάθε φορέα ξεχωριστά , στον

προμηθευτή  ή προμηθευτές που θα προσφέρει  τη χαμηλότερη τιμή &  θα γίνει με

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής

αξιολόγησης των προσφορών

ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την

εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα τεσσάρων  (4) ημερών, να εφοδιάσει την

Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού. 

2. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού θα

γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα κτίρια του  «ΔΗΜΟΥ» ,του

«ΔΟΘ»   της  «ΔΕΥΑΘ»  και  της  «ΔΗΚΕΘ»  και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  τους.

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα

απορρίπτεται.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  τις  ποσότητες  του  κάθε

είδους  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.  

3. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές

της ισχύουσας νομοθεσίας . 

4. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού  θα

γίνεται  με  δαπάνες  του  προμηθευτή  και  με  δικά  του  ή  μισθωμένα  από  αυτόν

μεταφορικά  και  θα  παραδίδονται  σε  χώρο  ή  χώρους  που  θα  υποδείξει  η  κάθε

Υπηρεσία.

5.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  Υπηρεσία  για   το  χώρο

υποδοχής  των  ειδών  καθαριότητας  &  ευπρεπισμού  καθώς   και  την  Επιτροπή

Παραλαβής,  για  την  ημέρα  και  ώρα  που  προτίθεται  να  παραδώσει  το  είδη,

τουλάχιστον τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα

παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.



ΑΡΘΡΟ 10ο

Θα  συναφθούν  περισσότερες  συμβάσεις  μεταξύ  του  Δήμου  και   των  νομικών

προσώπων του  Δήμου  και  των  αναδόχων  των  διαφόρων ειδών  καθαριότητας  και

ευπρεπισμού.  Οι συμβάσεις  περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται  στο

άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ

Η  διάρκειά  της  ορίζεται  σε  ένα  (1)  έτος  (με  ημερομηνία  έναρξης  την  ημέρα

υπογραφής της).

.  

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η  συμβατική  αξία  της  προμήθειας  θα  καταβάλλεται  τμηματικά   στον

προμηθευτή  μετά  την  τιμολόγηση  των  παραδοτέων  ειδών  ,  με  την  έκδοση

χρηματικών  ενταλμάτων που θα συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στην  συμβατική  αξία  ,  εκτός  του  ΦΠΑ,  διενεργούνται  οι  ακόλουθες

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: 

 Α) Φόρος Εισοδήματος σε ποσοστό 4%

Β) Υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστό

0,10 % ( άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011)

    (η  παραπάνω (Β)  κράτηση επιβαρύνεται  με  χαρτόσημο 3% και  ΟΓΑ

χαρτόσημου 20%)

                                                 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα

«ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  θα  βαρύνουν  τον

ανάδοχο.

                                                                        



ΑΡΘΡΟ 13ο 

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  έχουν

εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  ν.  2286/95  και  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (υπ’αρ.  11389/93

Απόφασης Υπουργού  Εσωτερικών), όπως ισχύουν.

                                                                    Θήβα 16/9/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

                                                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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