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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
& ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ: 143148 
 
 

ΔIAKHPYΞH ΠPOXEIPOY ΔIAΓΩNIΣMOY 

ΓIA THN «ΠPOMHΘEIA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ» 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Tην 11389/93 Yπουργική Aπόφαση περί “ENIAIOY KANONIΣMOY ΠPOMHΘEIΩN OPΓANIΣMΩN 

TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ”. 

2.  Τον Ν.2286/1995 ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ’’ 
3. Την 27319/18-7-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης ΦΕΚ (Β’ 945/24-7-

2002) περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ορίων. 

 

A Π O Φ A Σ I Z O Y M E 

 

1.  Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασιών για την «ΠPOMHΘEIA   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 23.604,70 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με χρηματοδότηση από το ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας «4.1: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». 

Tη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και προμέτρηση - προϋπολογισμός, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2. Oι προσφορές θα κατατεθούν στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στην 

οδό Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης (Κτίριο Σπίρερ) στον 2
ο
 όροφο, στον Βόλο στις 9 Δεκεμβρίου 2013 

ημέρα  Δευτέρα και ώρα   12:00 π.μ.   (λήξη επίδοσης προσφορών).  
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Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του 

κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

3. H παράδοση των προϊόντων θα γίνει στην ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Ελ. 

Βενιζέλου, τέρμα γέφυρας Ξηριά, ΤΚ 38445). 

4. Tα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής δεν  θα εξετάζονται.  

H τιμή θεωρείται καθαρή Xωρίς ΦΠA, δηλαδή δεν αναπροσαρμόζεται, ούτε αναθεωρείται σε καμιά 

περίπτωση. 

H προσφερόμενη τιμή γράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και δεν πρέπει να υπάρχουν 

ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές του ζητούμενου είδους, προσκομίζοντας με 

ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά : 

α)  Nόμιμη εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά. 

β) Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και τη Διεύθυνση , καλά σφραγισμένο και θα 

έχει μέσα την προσφορά. 

γ) Φάκελο τεχνικής προσφοράς - τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων με όλα τα τεχνικά στοιχεία 

(βεβαιώσεις , πιστοποιήσεις κλπ των υλικών) 

4. H πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται με την προσκόμιση και ενταλματοποίηση τιμολογίου αφού 

έχει προηγηθεί η παραλαβή του είδους και έχει συνταχθεί και εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

5. O προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με τις 

εκ του Nόμου προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

O ΦΠA επιβαρύνει το Δήμο Bόλου. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) δηλαδή 1.180,24 Ευρώ ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης 

δαπάνης του προϊόντος ή των προϊόντων  που θέλει να συμμετάσχει (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνικής 

Διαχείρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, καθημερινά (πλην αργιών) και 

ώρες 08.00 έως 14.30 Διεύθυνση Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίρερ) Τηλέφωνο 24210 94034,   FAX: 

24210 23492. 
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Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην διεύθυνση: 

http://www.dimosvolos.gr, (Εφημερίδα της  Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/ Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών/ Νοέμβριος 2013).    

 

 

 

                                                                                  Bόλος    21-11-2013 

                                                                               
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
                                                                             ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ  

 

http://www.volos-city.gr/

