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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο   4/2014 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-∆ΗΠΕΘΕ 

 
Π ρ ο κ υ ρ ή σ ε ι 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε την προσφορά χαµηλότερης τιµής µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση προµήθειας χηµικού και απολυµαντικού υλικού για 
την απολύµανση του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών (πισίνες) των κολυµβητηρίων του 
∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, (Κωδικός CPV 24300000-7) για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισµού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και πενήντα 
λεπτών (24.372,50 €) πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 29.978,18 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%)  και θα βαρύνει το οικονοµικό έτος 2015 στον Κ.Α. 15-6633.400 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 8/12/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα από 10:00 π.µ έως 
11:00 π.µ. στα γραφεία του ∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, 
Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, στην οδό 
Αναπαύσεως-Καραµπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), 2ος όροφος, ενώπιον της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµών . 

Επιτρέπεται παράλληλα προς την ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη επίδοση της 
προσφοράς, και η ταχυδροµική ή µε οποιοδήποτε άλλον τρόπο κατάθεσης των προσφορών 
στην ανωτέρω διεύθυνση και να παραλαµβάνονται από το τµήµα προµηθειών µε απόδειξη µε 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όσοι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό  
επάγγελµα  στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή .  
∆ικαιούµενοι συµµετοχής: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 
2. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 
3. Συνεταιρισµοί 
4. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 

Βόλος  26/11/2014 
Αριθ.Πρωτ. 11070/ΠΡ2315 
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1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης σύµφωνα µε την παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθµ 11389/1993 απόφαση του 
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα  

(Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το   
οποίο να προκύπτει πως είναι  ενήµερο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση   
Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 
προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών) 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των συµµετεχόντων ότι: 
 α. Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 
 β. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του στους διαγωνισµούς του δηµοσίου, των 
ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. 
 γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ειδικά, καθαρά και απολυµασµένα µέσα 
µεταφοράς του προµηθευτή στους χώρους αποθηκών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου 
Βόλου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή 
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί 
το πολύ 6 µήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 
5] Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τουλάχιστον  τελευταίου τριµήνου , από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε  την άσκηση της 
επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας . 
6. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι: 
 α. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
 β. ∆εν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
7. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του 
παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 
8. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς 
και στην περίπτωση που συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κλπ αυτός που 
παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής. 
9. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν οφείλει στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ  Βόλου και 
στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 
10. Βεβαίωση  ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή 
βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής. 
 
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να φέρουν µαζί τους  την ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού   δείγµατα και τεχνικές προδιαγραφές . 
 
2. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης σύµφωνα µε την παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθµ 11389/1993 απόφαση του 
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
2. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα 

(Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το   
οποίο να προκύπτει πως είναι  ενήµερο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση   
Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς 
προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών) 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των συµµετεχόντων ότι: 
 α. Ότι έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και τους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 
 β. Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή του στους διαγωνισµούς του δηµοσίου, των 
ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. 
 γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε ειδικά, καθαρά και απολυµασµένα µέσα 
µεταφοράς του προµηθευτή στους χώρους αποθηκών του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου 
Βόλου και σε ώρες που θα καθορίζονται από κοινού µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής. 
4. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή 
αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί 
το πολύ 6 µήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 
5] Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τουλάχιστον  τελευταίου τριµήνου , από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε  την άσκηση της 
επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας . 
6. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι: 
 α. ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
 β. ∆εν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
7. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του 
παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. 
8. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό δεν παρίσταται αυτοπροσώπως καθώς 
και στην περίπτωση που συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κλπ αυτός που 
παρίσταται πρέπει να καταθέσει έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής. 
9. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν οφείλει στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ  Βόλου και 
στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 
10. Βεβαίωση  ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή 
βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής. 
 
Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται µε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να φέρουν µαζί τους  την ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού   δείγµατα. 
 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το 
απόσπασµα ποινικού µητρώου 
 Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 
έχουν σι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει 
από το καταστατικό της εταιρείας. 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής από τα οποία προκύπτει ότι: 
  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 
 ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ ή τον διάδοχο Οργανισµό για ενώσεις 
προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού 
ή εξωτερικού. Το ποσοστό των ΜΜΕ ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις 
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προµήθειες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό 
αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός των παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό από εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ ή τον 
διάδοχο Οργανισµό από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στο κριτήρια που 
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής 
της Τράπεζας Ελλάδος. 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 
κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή απόκλισης από το 
διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων 
προϊόντων. Επίσης εφόσον µεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας 
του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η 
διαδικασία τυποποίησης – συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 
γ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος 
νοµικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί ή συµµετοχή του από 
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου των ΝΠ∆∆ και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε 
σοβαρό  παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη 
συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει 
υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από το ΝΠ∆∆.. 
στ. Υπεύθυνη δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την 
ποιότητα των προϊόντων της (ότι συµφωνούν µε τις προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη) 
εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 
θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνει υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την Κυρίως προσφορά. 

Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι 
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος 
του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου ή από άλλο νοµικό εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες 
Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από 
το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών (στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονταν όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες 
τις προσφορές εκτός από µία µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν 
µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που 
συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο 
τρόπο αµοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφου. 

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος 
ζ.. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν οφείλει στο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ  Βόλου και 
στις επιχειρήσεις του ∆ήµου 
η. Βεβαίωση  ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή προς το ∆ήµο Βόλου από οποιαδήποτε αιτία ή 
βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής. 
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Οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να φέρουν µαζί τους  την ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού   δείγµατα και τεχνικές προδιαγραφές  . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Έχοντας υπ όψη: 
1. Την 11389/93 Υπουργική Απόφαση περί ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  . 
2. Τον Ν.2286/1995 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ  
3. Την 27319/18-7-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών   ΕΣ.∆.∆.Α. και Ανάπτυξης ΦΕΚ. (Β’ 
945/24-7-2002)  Περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ορίων. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 <∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας >.  
Oπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί 5 ηµέρες τουλάχιστον µετά την δηµοσίευσή της 
περίληψης της απόφασης  στον τύπο . Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµµετέχουν σε µία ή 
σε περισσότερες κατηγορίες προµηθειών του διαγωνισµού , καταβάλλοντας την ανάλογη 
εγγύηση . 

Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά , υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα , 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο , µέχρι την ηµέρα και την ώρα  του διαγωνισµού . 
α] Επάνω σε κάθε υποβαλλόµενο φάκελο, εφόσον βεβαιωθεί η αυτοπρόσωπη από τον 
διαγωνιζόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, επίδοσης της προσφοράς του 
(καθώς και σε όσους φακέλους έχουν αποσταλεί µε οποιοδήποτε τρόπο στον ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου), αναγράφεται ο αύξων αριθµός , ο οποίος αναγράφεται και στο 
πρακτικό. 
β] Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο  και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται 
, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο που παραλαµβάνει τις προσφορές, πριν από την 
εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται παραπάνω, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Αφού περάσει η ώρα που 
ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση 
προσφορών και αυτό αναγράφεται στο πρακτικό. 
γ]  Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
δ] Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή προσφορών µεταγενέστερα, µε ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού. 
ε] Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
ζ] Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια, 
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος  και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής, τα 
οποία µονογράφονται και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο. 
στ] Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά που βρίσκεται µέσα στον κυρίως 
φάκελο παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε επάνω σε αυτόν ο αύξων αριθµός του 
εξωτερικού φακέλου της προσφοράς. 
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
γ) Τον αριθµό διακήρυξης 
δ) Την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
στ)Την κατηγορία ή τις κατηγορίες προµηθειών του διαγωνισµού που συµµετέχει ο 
προµηθευτής . 
ζ). Τη διακήρυξη συνοδεύουν τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισµός, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
η) Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΝΠ∆∆, όπου και θα εξετασθούν από την Επιτροπή 
αξιολόγησης, η οποία χωρίς να δεσµεύεται από τη µικρότερη τιµή θα συνεκτιµήσει κατά την 
κρίση της την πιο τεχνικοοικονοµικά άρτια προσφορά. 
θ)Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά όποτε αυτή χρειαστεί, µε εντολή της Υπηρεσίας. 
Η προσφερόµενη τιµή γράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και δεν πρέπει να υπάρχουν 
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ξύσµατα σβησίµατα  προσθήκες και διορθώσεις και στην προσφερόµενη τιµή θα 
περιλαµβάνεται και η παράδοση του προϊόντος στα κολυµβητήρια του ΝΠ∆∆ (Βόλου και 
Ν.Ιωνίας ). 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Προσφορά για µέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεχτες . 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, της συνεδρίασης συνεχιζόµενης 
δηµόσια, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών, µε τη 
σειρά που επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα περιληπτικά που βρίσκονται 
µέσα στον ανοικτό φάκελο. 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο και οι οποίοι 
περιέχουν αντίστοιχα την οικονοµική προσφορά, παραµένουν σφραγισµένοι, αναφέρεται δε 
πάνω σε αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν του ανοικτού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάµενοι 
µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και 
αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες. 

Στη συνέχεια η Συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
ανακοινώνει τους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό, καθώς και τους λόγους που 
αποκλείσθηκαν και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους της οικονοµικής 
προσφοράς και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στον διαγωνισµό. 

Αµέσως µετά η Επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών, 
που έγιναν δεκτές από αυτήν, κατά σειρά που δόθηκαν και ανακοινώνει µεγαλοφώνως το 
ποσό προσφοράς που αναφέρεται στο έγγραφο της προσφοράς. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν θα είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται . 

Προσφορά που είναι τελείως αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται σαν απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση ή όχι σύµφωνα µε 
τους όρους της διακήρυξης. 

Οι έγγραφες προσφορές, καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής 
στο διαγωνισµό αριθµούνται και µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά κατά τη διάρκεια 
αυτού, από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

Τέλος η Επιτροπή σε ίδια Συνεδρίαση προβαίνει σε αξιολόγηση των προσφορών των 
ενδιαφεροµένων και αποφασίζει για τον ανάδοχο µειοδότη 

Η Επιτροπή µπορεί να αναθέσει την προµήθεια των ειδών σε περισσότερους από ένα 
προµηθευτές, εφόσον πρόκειται για διαιρετό είδος . 
  
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
α]Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό . 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή άλλων 
νοµικών προσώπων που έχουν κατά νόµο δικαίωµα και λειτουργούν µόνιµα στην Ελλάδα  για 
ποσό ίσο τουλάχιστον µε το 5% της αξίας του προϋπολογισµού των ειδών που προσφέρονται, 
ως  εγγύηση συµµετοχής  

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

Το γραµµάτιο ή η εγγυητική επιστολή εκδίδονται στο όνοµα του Οργανισµού. 
 
β]Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης . 

Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής  στο διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς 10% (δέκα 
τοις εκατό) του συνολικού καθαρού ποσού της κατακυρωθείσας  τιµής για καλή και πιστή 
εκτέλεση των όρων της σύµβασης . 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) εργασίµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης 
και οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύµβασης . 

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται 
εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµόσίου 
∆ικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνο δια της επιστροφής σ΄ 
αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφο δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον 
οποίο κατατέθηκε . 

Ο χρόνος ισχύος της πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο της διάρκειας της 
σύµβασης κατά δύο τουλάχιστον µήνες 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι ενστάσεις α) κατά της διεξαγωγής δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και 
της επόµενης από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας ,β) κατά του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της επόµενης της ανακοινώσεως αυτού.  

Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και διαβιβάζονται 
αυθηµερόν στη διενεργήσασα την δηµοπρασία Επιτροπή .  
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές . 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µε την προσκόµιση και 
ενταλµατοποίηση του τιµολογίου, αφού έχει προηγηθεί η παραλαβή των υλικών που έχουν 
παραγγελθεί. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα της προµήθειας θα 
επιβαρύνεται µε τις εκ του Νόµου προβλεπόµενες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

O προµηθευτής κατά την πληρωµή βαρύνεται και µε τις παρακάτω κρατήσεις στην 
καθαρή αξία όλων των τιµολογίων που θα εκδώσει προς τον Οργανισµό . 
1]Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ – ΤΕΑ∆Υ και 0,5 υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΠ∆Υ 
2]Φόρος εισοδήµατος 4% , για τον οποίο θα δοθεί στο τέλος του χρόνου βεβαίωση 
παρακράτησης και απόδοσης στην αρµόδια ∆ΟΥ . 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο  ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ σε καµιά περίπτωση δεν δεσµεύεται να επιλέξει το 
φθηνότερο προϊόν αλλά η   αξιολόγηση που θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή, εκτός της 
χαµηλότερης τιµής θα ληφθούν υπ΄ όψη µε ποινή αποκλεισµού τα όσα περιλαµβάνονται και 
ζητούνται στη µελέτη – τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης: 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη µελέτη ήτοι τεχνικά φυλλάδια προϊόντος και δελτία 
δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) πιστοποιητικό ISO, και πιστοποιητικά Γενικού Χηµείου του 
Κράτους, όπου αυτό απαιτείται και Ε.Ο.Φ. αντίστοιχα.  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για τους όρους της διακήρυξης και την Τεχνική 
Περιγραφή – Προϋπολογισµό από τα γραφεία του ΝΠ∆∆ (Καραµπατζάκη – Ανάπαυσεως )  
τηλ: 24210-91194.              
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τα χορηγούµενα είδη θα µεταφέρονται µε βυτιοφόρο όχηµα και θα παραδίδονται στον 
∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµος Βόλου  µε φροντίδα και έξοδα του χορηγητή και σε ώρες που 
θα καθορίζονται από κοινού µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του 
Οργανισµού. 

Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 
τον ∆ιευθυντή του Οργανισµού . 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στα Κολυµβητήρια του ΝΠ∆∆ (Βόλου και 
Ν.Ιωνίας ): 

 
1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 31 τηλ 2421055364 
2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ τηλ. 2421069885 
 

Σε περίπτωση που ο Οργανισµός  κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη,  προκειµένου 
να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας., στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου-Ν. Ιωνίας . 
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Οι παραγγελίες των ειδών θα δίδονται τµηµατικά µε FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικώς 
από την υπηρεσία και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί εντός δύο (2) 
ηµερών. 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης παράδοσης των ειδών, που θα οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου  ή σε ανωτέρα βία, η προθεσµία θα 
προτείνεται για τόσο χρόνο, όσο είναι απαραίτητο . Ο προµηθευτής γι αυτήν την καθυστέρηση, 
δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε  αποζηµιώσεως από τον ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου 
Βόλου  και ρητώς παραιτείται από τώρα, κάθε δικαιώµατος ή αξιώσεως του γι αυτό το λόγο. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το ζητούµενο είδος στην 
απαιτούµενη ποσότητα & ώρα υποχρεούται να ενηµερώσει τους υπεύθυνους των σταθµών  
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία. 

Ο προµηθευτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι µεταξύ των άλλων συµβατικών 
υποχρεώσεων του περί εκτελέσεως της προµήθειας συµπεριλαµβάνονται και οι παρακάτω 
υποχρεώσεις: 

• Η υποχρέωση του προµηθευτή να παραδίδει δείγµατα σε δική του συσκευασία για 
ανάλυση του δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλη καθ’ ύλην αρµόδια 
κρατική υπηρεσία, όποτε ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου το κρίνει αυτό 
σκόπιµο. 

• Η παραλαβή και η καταµέτρηση των ειδών θα γίνεται κατόπιν υπόδειξης της 
υπηρεσίας στους χώρους χρήσης του ΝΠ∆∆ από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής 
αυτών. 
Για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν µετά την υπογραφή της 

σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 11389/93 Υπουργ. Απόφαση  (ΕΚΠΟΤΑ) και των 
συναφών διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
                                           
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Ειδικότερα το αντικείµενο του ελέγχου της Επιτροπής  Παραλαβής είναι: 
1. Ο έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύµανσης των µεταφορικών 

µέσων που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής για την µεταφορά των προµηθευοµένων ειδών 
2. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από 

τον προµηθευτή. 
3. Ο έλεγχος µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσµή,  όψη, κ.λ.π. 
4. Η λήψη δειγµάτων, κατά την κρίση της, για  χηµικό, µικροβιολογικό κ.λ.π. 

έλεγχο, συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγµατοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα αναφέρονται 
τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (είδος ποιότητα, ποσότητα, 
παραγωγός ή κατασκευαστής ή εισαγωγέας προµηθευτής και κάθε άλλη πληροφορία για την 
αυθεντικότητα του δείγµατος και την ταυτότητα του προϊόντος). 

5. Ο έλεγχος της ποιότητας, µε προσδιορισµό των χαρακτηριστικών στοιχείων 
αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των 
παραδιδόµενων από των προµηθευτή ειδών. 

6. Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης, µε την σύνταξη πρωτοκόλλων 
απόρριψης αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται στην υπηρεσία και στον προµηθευτή, 
και θα περιλαµβάνουν τα κάτωθι στοιχεία: 

• Ηµεροµηνία παραγγελίας 
• Η ποσότητα 
• Το είδος και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτού. 
• Η πλήρης αιτιολογία του λόγου απόρριψης 
• Αν δηµιουργήθηκε πρόβληµα  στους χώρους χρήσης. 
• Εάν η παράβαση ή ο λόγος απόρριψης έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν 
• Αν αντικαταστάθηκε το είδος στην ταχθείσα προθεσµία. 

Πάνω στο πρωτόκολλο απόρριψης πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του 
προµηθευτή ή του εκπροσώπου του και τυχόν παρατηρήσεις αυτού, και σε περίπτωση 
άρνησης να υπογράψει να αναγράφεται ότι αρνήθηκε να υπογράψει. Η επιτροπή δικαιούται να 
δευτερολογήσει στις τυχόν παρατηρήσεις του προµηθευτή 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌΚΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. 
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Η τηρούµενη διαδικασία από την Επιτροπή Παραλαβής σε περίπτωση που, το 
παραδιδόµενο είδος κατά την παραλαβή του στις αποθήκες του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
∆ήµου Βόλου, κρίνεται ότι δεν πληροί τους συµβατικούς όρους είναι η εξής: 
1. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 
ειδών, γιατί κρίνει ότι µπορεί να είναι ακατάλληλα για χρήση  αλλοιώσεις, τότε τα είδη δεν θα 
επιστραφούν, αλλά παρουσία του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του που 
υποχρεούται να παραβρίσκεται σε κάθε παράδοση – παραλαβή, θα κληθεί ο αρµόδιος 
υπάλληλος (Χηµικός) της Περιφερειακής Ενότητας  Μαγνησίας - Σποράδων, ανάλογα µε  το 
είδος. 
1.α) Σε περίπτωση που δεν µπορέσει να παρευρεθεί ο αρµόδιος υπάλληλος της 
Περιφερειακής Ενότητας  Μαγνησίας - Σποράδων, ο προµηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα είδη αµέσως, διαφορετικά η ∆ιοίκηση σε συνεργασία µε την επιτροπή 
παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωµα να αναζητούν το είδος αυτό, σύµφωνα 
µε την κρίση τους, ανάλογα µε την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εµπόριο σε 
βάρος του προµηθευτή, η δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό παράβασης των ειδών και θα 
διενεργηθεί απαραιτήτως δειγµατοληπτικός έλεγχος των ειδών. Όταν εκδοθεί το αποτέλεσµα 
των ελέγχων, αν µεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις στον 
προµηθευτή, αν δε είναι αρνητικό, ο προµηθευτής απαλλάσσεται. 
1.β) Σε περίπτωση που µε την παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου της Περιφερειακής 
Ενότητας  Μαγνησίας - Σποράδων γίνει η παραλαβή των ειδών και η έκδοση του πορίσµατος 
γίνει αµέσως, τότε αν µεν είναι θετική ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη 
αµέσως, διαφορετικά η ∆ιεύθυνση σε συνεργασία µε την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την 
υποχρέωση και το δικαίωµα να αναζητούν το είδος αυτό, σύµφωνα µε την κρίση τους, 
ανάλογα µε την περίπτωση και τις συνθήκες από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του 
προµηθευτή, η ∆ε επιτροπή να συντάξει πρακτικό απόρριψης (που θα συνυπογράψει ο 
αρµόδιος υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας  Μαγνησίας - Σποράδων) για την επιβολή 
των προβλεποµένων κυρώσεων. 

Αν το πόρισµα είναι αρνητικό τότε η Επιτροπή υποχρεούται να παραλάβει τα είδη. 
1.γ)Σε περίπτωση που µε την παρουσία του αρµόδιου υπαλλήλου της Περιφερειακής 
Ενότητας  Μαγνησίας - Σποράδων η έκδοση του πορίσµατος δεν γίνεται αµέσως, τότε 
διενεργείται δειγµατοληψία από τον αρµόδιο υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας  
Μαγνησίας - Σποράδων, η δε Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό απόρριψης των ειδών (που θα 
προσυπογράψει ο αρµόδιος υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας - 
Σποράδων), και ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αµέσως, διαφορετικά 
η ∆ιοίκηση σε συνεργασία µε την επιτροπή παραλαβής, θα έχουν την υποχρέωση και το 
δικαίωµα να αναζητούν το είδος αυτό, σύµφωνα µε την κρίση τους, ανάλογα µε την 
περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή. Όταν 
εκδοθεί το αποτέλεσµα των ελέγχων, αν µεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις στον προµηθευτή, αν ∆ε είναι αρνητικό, ο προµηθευτής απαλλάσσεται. 
1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία την παραλαβή των 
ειδών γιατί κρίνει ότι, είναι ακατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, τότε ο προµηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αµέσως, διαφορετικά η ∆ιοίκηση σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή παραλαβής , θα έχουν την υποχρέωση και το δικαίωµα να αναζητούν το είδος αυτό, 
σύµφωνα µε την κρίση τους, ανάλογα µε την περίπτωση και τις συνθήκες, από το ελεύθερο 
εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή, η δε Επιτροπή να συντάξει πρακτικό παράβασης για την 
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 
Όταν εκδοθεί  το αποτέλεσµα των ελέγχων, αν µεν είναι θετικό, θα επιβληθούν οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις στον προµηθευτή, αν δε είναι αρνητικό, ο προµηθευτής 
απαλλάσσεται. 

Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση που διενεργείται δειγµατοληψία είναι 
απαραίτητη η παρουσία του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού, ο 
οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Σε περίπτωση που ο 
προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας, η Επιτροπή αναφέρει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί 
κανονικά την δειγµατοληψία. Επίσης µπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του 
προµηθευτή. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία 
σχετικά µε το χορηγούµενο είδος. 

 
ΑΡΘΡΟ 12:  ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 
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∆ειγµατοληψία 
Όταν η επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την 

προέλευση των περισσότερων παραδιδόµενων ειδών από τον προµηθευτή και σε περίπτωση 
που αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της απόψεως της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωµένη να 
πάρει αντιπροσωπευτικό δείγµα από τα είδη, ακόµα και µετά την παραλαβή  και να τα στείλει 
αµέσως και απευθείας στα αρµόδια εργαστήρια ή να  καλούν τις αρµόδιες υπηρεσίες για 
εξέταση και γνωµάτευση. 

Η λήψη και η εξέταση των δειγµάτων γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσης . 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε Μακροσκοπικούς και Εργαστηριακούς: 
1. Οι µακροσκοπικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν  τον έλεγχο της καθαριότητας και 

τακτικής απολύµανσης των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής, ο έλεγχος 
των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσµή, όψη, κ.λ.π., ο προσδιορισµός των 
χαρακτηριστικών στοιχείων της ποιότητας, (παρουσία ξένων σωµάτων κ.λ.π.) της κατηγορίας, 
της προέλευσης (τυχόν ενδείξεις στην συσκευασία) καθώς και κάθε χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των ειδών. Ο µακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής αλλά και από τις κατά τόπους αρµόδιες Χηµικές,  κ.λ.π. υπηρεσίες και τους 
αρµόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας  Μαγνησίας - Σποράδων που θα κλιθούν 
να παραβρεθούν στην παραλαβή των ειδών στις αποθήκες του ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ 
∆ήµου Βόλου. 

2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι  περιλαµβάνουν τον χηµικό, τον µικροβιολογικό, τον 
παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό, και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. Οι εργαστηριακοί 
έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγµάτων και η αποστολή τους στα αρµόδια εργαστήρια, 
διενεργούνται όποτε κριθεί σκόπιµο ή κάθε περίπτωση αµφιβολίας για την ποιότητα ή την 
προέλευση των ειδών µε ευθύνη της Επιτροπής Παραλαβής. Και στις δυο περιπτώσεις 
διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, οι Επιτροπές Παραλαβής στέλνουν απευθείας τα 
δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν µακροσκοπικά το 
είδος και προβαίνουν στην λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο. 

3. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγµατοληψίας πρέπει να τηρούνται οι όροι 
που  καθορίζονται στα ‘περί δειγµατοληψίας’ άρθρα της αρ. 1100/87 ή σε περίπτωση χηµικού 
ή µικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόµενα στις ισχύουσες Υγειονοµικές 
διατάξεις. Σηµειώνεται ότι αν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προµηθευτή όµοιο δείγµα, επίσηµα 
σφραγισµένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. 

4. Σε περίπτωση µη κανονικού δείγµατος η παραποµπή στον εισαγγελέα θα 
γίνεται από την δειγµατίζουσα Υπηρεσία (τον ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου ή την 
αρµόδια Υπηρεσία που έχει κλιθεί στην δειγµατοληψία και έχει προβεί στην λήψη δείγµατος). 

5. Ο ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου, τηρώντας τις παραπάνω 
διαδικασίες δειγµατοληψίας διατηρεί το δικαίωµα να λαµβάνει και αποστέλλει, δείγµατα του 
είδους στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες, για εξέταση και 
πραγµατογνωµοσύνη, οπότε το κρίνει σκόπιµο µε έξοδα του προµηθευτή. Την αποστολή του 
δείγµατος δικαιούται να συνοδεύσει και ο προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του, αν το ζητήσει 
εγγράφως µε σηµείωση στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Τα έξοδα δειγµατοληψίας και 
πραγµατογνωµοσύνης βαρύνουν πάντοτε και κάθε φορά τον προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Από την  ανακοίνωση της κατακυρώσεως των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον 
προµηθευτή αυτός υποχρεούνται : 
α) Εντός  ( 5 ) ηµέρων στην  προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. 
β) Να υπογράψει τη σχετική σύµβαση . 

Σε περίπτωση που µέσα στη παραπάνω προθεσµία δεν προσέλθει για να υπογράψει 
τη σύµβαση ή δεν προσκοµίσει  την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως ή τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και στην περίπτωση που παραβιάσει ουσιαστικό όρο της 
σύµβασης, µε απόφαση του ∆.Σ µετά από εισήγηση της υπηρεσίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή . 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης ή τη 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ µία ή περισσότερες από τις  παρακάτω κυρώσεις  
ή πρόστιµα: 
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της κατατεθείσης εγγυήσεως συµµετοχής στο διαγωνισµό. 



∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου      11 

 

β) Προµήθεια του είδους σε βάρος του είτε από τους επόµενους προµηθευτές που είχαν λάβει 
µέρος στο διαγωνισµό, είτε µε διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού, είτε µε απ’ ευθείας 
ανάθεση. 
γ) Καταλογισµός κάθε άµεσης ή έµµεσης προκαλούµενης ζηµίας του Οργανισµού ή τυχόν 
διαφέροντος που θα προκύψει και  
δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του δηµόσιου 
τοµέα . 

Οι ανωτέρω κυρώσεις κατά του προµηθευτή είναι άσχετες από την εναντίον του 
ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκηµα ή οποιαδήποτε 
άλλη αξίωση της Υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο λόγο . 

Τα πρόστιµα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζηµία της Υπηρεσίας από τον 
προµηθευτή ή κάθε αξίωσή της κατ’ αυτού θα κρατείται από όσα έχει να λάβει ή από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί 
είσπραξης δηµοσίων εσόδων . 

Γενικά σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής 
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις περί προµηθειών των ΟΤΑ . 

Αποφάσεις του ∆.Σ. µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του προµηθευτή  
[εκπτώσεις , πρόστιµα και καταλογισµοί υπόκειται σε αναθεώρηση που γίνεται µε αίτηση του 
χορηγητή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 30 ηµερών από της κοινοποίησης σ΄ αυτόν . 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ 
 

Προσφορές οι οποίες ισχύουν για διάστηµα µικρότερο από ένα χρόνο απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες . 

Προσφορές µε τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κρατήσεις 
που αναφέρονται  προηγουµένως είναι άκυρες και θεωρούνται σαν να µην έχουν υποβληθεί 
ποτέ . 

Οι αντιπροσφορές αποκλείονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες  . 
Η ρήτρα που τυχόν θα έχει η προσφορά  για το ενιαίο και αδιαίρετο της προσφοράς µε την 
έννοια ότι αποκλείεται η µερική κατακύρωση , δεν δεσµεύει την επιτροπή . 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους 
όρους της διακήρυξης. 

Οµοίως ο προσφέρων θεωρείται ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των σχετικών διατάξεων για τις προµήθειες των ΟΤΑ. 

Εάν οι ενδιαφερόµενοι  προσφέρουν τα είδη τα οποία παράγουν ή προϊόντα 
συγκεκριµένης βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας πρέπει να αναφέρεται ρητώς στην προσφορά τους . 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η χορήγηση αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης  και λήγει σε ένα (1) 
έτος. 

Ο χορηγητής παραιτείται από κάθε αξίωση έναντι του Οργανισµού για αποζηµίωσή 
του, σε περίπτωση µείωσης της ποσότητας των ειδών που χορηγεί λόγω µειώσεως της 
δύναµης του ή την περίπτωση κατάργησης ενός κολυµβητηρίου ή κολυµβητικής δεξαµενής, 
οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι δυνατόν να σταµατήσει η εκτέλεση της σύµβασης 
για το υπόλοιπο χρονικό  διάστηµα µε απόφαση του ∆Σ . 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Μετά την έγκριση της κατακυρωτικής απόφασης από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο 
ανάδοχος της προµήθειας έχει υποχρέωση όπως µέσα σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη  των 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του διαγωνισµού και την κατακύρωσή 
του στο όνοµα αυτού, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Η σύµβαση που συνάπτεται µε ιδιωτικό έγγραφο, θα περιλαµβάνει τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης σε συνδυασµό µε την προσφορά καθώς και συµπληρωµατικούς όρους. 

Η σύµβαση αυτή θα υπογραφεί από τον προσφέροντα ή το νόµιµο εκπρόσωπο του 
και από τον Πρόεδρο του Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία από την οποία 
διέπεται. 

Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού και προ αυτής, ο ανάδοχος θα αντικαταστήσει 
την εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό από άλλη όµοια της, καλής εκτέλεσης της εργασίας 
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που θα αναφέρονται στην εµπρόθεσµη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της 
διακήρυξης καθώς και των όρων της σύµβασης . 

Ο  εργολάβος µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή 
αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού, οπότε 
η εγγύηση του περιέρχεται στο Ν.Π.∆.∆  «∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ». 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο 
προγενέστερα συνταχθέν ή ανταλλαγές µεταξύ των συµβαλλοµένων είναι δυνατόν να ληφθεί 
υπ' όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερµηνεία των όρων αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης µε φροντίδας του αρµοδίου Τµήµατος: θα 
σταλεί προς τοιχοκόλληση 
α) Θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του νοµικού προσώπου 
∆ΟΕΠΑΠ-∆ΗΠΕΘΕ του ∆ήµου Βόλου  (Μεταξουργείο, Αναπαύεσως-Καραµπατζάκη) . 
β)  Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νοµικού Προσώπου. 
γ)  Θα δηµοσιευθεί πέντε (5) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ∆ηµοπρασίας σε δύο (2) 
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες 
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των διαγωνισµών βαρύνουν τους µειοδότες. 
 
  
 
ΓΕΝΙΚΑ  

Η έγκριση ή όχι του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. 
του µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης 
προσφορών . 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 
υπηρεσία . 
 

 
Η συντάκτρια                                                     Η προϊσταµένη   της ∆/νσης                                                                                           
                                                                ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 

   
                                                                    
       Μαστρογιάννη Μαρία                                                   Αποστολίδου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η σύνταξη της παρούσης µελέτης γίνεται για την προµήθεια χηµικών 
κολυµβητηρίου που θα χρειασθούν την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Αθλητισµού  του 
∆ΟΕΠΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου Βόλου και συγκεκριµένα : 
 
 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΧΛΩΡΙΟ 52.000 Kg 
ρΗ 6.000 Kg 
ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ 1.150 Kg 

   
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
 

Η ποσότητα των προς προµήθεια υποχλωριώδους νατρίου, αλγοκτόνου,  ρυθµιστικού 
ΡΗ και του σταθεροποιητή χλωρίου, φαίνεται στο συνηµµένο προϋπολογισµό. 

Oι ποσότητες της προµήθειας αφορά το έτος 2015 και θα έχει περιεκτικότητα 140 
γραµ. έως 155 ενεργού χλωρίου ανά λίτρο, Ph 12-13 και θα είναι ελεύθερο αποθέσεων και 
αιωρούµενων σωµατιδίων (<1µm). 

Στην  προσφερόµενη τιµή ανά κιλό συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη φόρτωσης και 
µεταφοράς στις εγκαταστάσεις των κτηρίων του ∆ΟΕΠΑΠ –∆Η.ΠΕ.ΘΕ. του ∆ήµου Βόλου, που 
θα γίνεται µε ευθύνη του µειοδότη και µε δικά του µέσα, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ΟΕΠΑΠ 
– ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., καθώς και η δαπάνη για την ζύγιση και τον έλεγχο για την ποιότητα του 
(τακτικών ή εκτάκτων). Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τον ∆ιευθυντή του Οργανισµού . 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στα Κολυµβητήρια του ΝΠ∆∆ (Βόλου και 
Ν.Ιωνίας ): 

Σε περίπτωση που ο Οργανισµός  κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη,  
προκειµένου να καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου-Ν. Ιωνίας . 
∆εν περιλαµβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. ανά κιλό ή λίτρο, ο οποίος θα επιβαρύνει το κάθε 
τιµολόγιο ξεχωριστά.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
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Ο ∆ΟΕΠΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ θα απορροφήσει την ζητούµενη ποσότητα µέχρι τέλος του 
2015 από την υπογραφή της σύµβασης. 
Η ποσοτική παραλαβή του προϊόντος θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής. 

Κατά την παράδοση θα συνοδεύεται : 
Α) από αντίγραφο ή φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας προς την εταιρεία παραγωγής του, 
Β) από αντίγραφο του δελτίου παραλαβής του.  
Γ) από πιστοποιητικό ποιότητας- καταλληλότητας για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο αλλά και την σύσταση 
του διαλύµατος ως προς τα παρακάτω τουλάχιστον ποιοτικά χαρακτηριστικά: 
Na2CO3,    CLO3,     NAOH,         PH, διαύγεια του διαλύµατος   και την περιεκτικότητα σε 
µέταλλα όπου θα εκδίδεται από την εταιρεία παραγωγής του.  

Η ποιότητα του προϊόντος, όσον αφορά το ενεργό χλώριο, θα εξετάζεται κάθε φορά 
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή από πιστοποιηµένο, ως προς τη συγκεκριµένη 
παράµετρο, εργαστήριο επιλογής  του αναδόχου ενώ, για τις υπόλοιπες παραµέτρους, ο 
∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. έχει το δικαίωµα να προβεί σε έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
ταυτοποίηση του προϊόντος σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ποιότητας που θα προσκοµισθεί 
κατά την παράδοση . 

Αν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερο από 140γραµ. 
/λιτρ.  Έως και µέχρι 120 γρα. /λιτ.  ή περισσότερο από 155 γραµ. /λιτ. και έως 160 γραµ./λιτ., 
θα γίνεται δεκτό, αλλά θα επιβάλλεται χρηµατική ποινή ανά κιλό Ίση µε 0,3 λεπτά ανά 
γραµµάριο επί του συνόλου των γραµµαρίων που θα υπολείπονται των 140 γραµ. /λιτ ή θα 
είναι επιπλέον των 155 γραµ/λιτ. 

Αν  η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερο από 120 γρµ. /λιτ.  
έως και µέχρι 98 γραµ./ λιτ, θα γίνεται δεκτό, αλλά θα επιβάλλεται χρηµατική ποινή ανά κιλό  
ίση µε 0,4 λεπτά ανά γραµµάριο επί του συνόλου των γραµµαρίων που θα υπολείπονται των 
140 γραµ/λιτ. 

Σε περίπτωση που υπάρχει µεγαλύτερη απόκλιση από τις παραπάνω τιµές (λιγότερο 
από 98 γραµ/λιτ.  ή περισσότερο από 160 γραµ /λιτρ ), ή ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει 
κατά την παράδοση τα παραπάνω έγγραφα, ή µετά από έλεγχο του διαλύµατος, δεν θα 
διαπιστωθεί ταυτοποίηση του προϊόντος σύµφωνα µε το πιστοποιητικό ποιότητας που θα 
προσκοµισθεί στη συγκεκριµένη  παράδοση που θα γίνει ο έλεγχος,  τότε δεν θα γίνεται δεκτό 
ή δεν γίνεται οποιαδήποτε χρέωση, εφόσον το προϊόν έχει παραληφθεί ποσοτικά, και θα 
εκπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ∆ΟΕΠΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου. 

Τυχόν ενστάσεις του αναδόχου για τα αποτελέσµατα του εργαστηρίου σε κάθε 
παράδοση δεν γίνονται δεκτές και οι ποινές θα εισπράττονται άµεσα, δηλαδή η χρέωση ανά 
κιλό στο τιµολόγιο θα γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω.  
Τα παραπάνω ισχύουν µέχρι την παράδοση όλης της ζητούµενης ποσότητας.  
Αναθεώρηση αποκλείεται.  
       
ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΉ – ΠΟΣΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ 
  Η παράδοση των ειδών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από 
τον ∆ιευθυντή του Οργανισµού και  θα γίνεται µε µέσα µεταφοράς του προµηθευτή στους 
χώρους , σύµφωνα µε την παραγγελία της ∆ιεύθυνσης του ∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου 
Βόλου. Εκεί θα παραδίδει το αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας, παραλαβής και το 
πιστοποιητικό ποιότητας και θα λαµβάνονται δείγµατα, για τον ποιοτικό έλεγχο, από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο του ∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ήµου Βόλου και µε ευθύνη του θα 
αποστέλλονται στο εργαστήριο όπως προαναφέρεται στο άρθρο 2. 

Αργότερα µε συνοδεία υπαλλήλου του αρµόδιου γραφείου θα ζυγίζεται το όχηµα σε 
γεφυροπλάστιγγα επιλογής του Αναδόχου (µέσα στο Π.Σ. του ∆ήµου Βόλου), πριν και µετά 
την παράδοση του προϊόντος . 

Η παράδοση θα γίνεται σε θέσεις (δεξαµενές ή αντλιοστάσια), που θα υποδεικνύει ο 
υπάλληλος του ∆ΟΕΠΑΠ-∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής θα γίνεται η 
ποσοτική παραλαβή, δηλαδή ο υπάλληλος θα υπογράψει µόνο το δελτίο αποστολής και δεν 
θα παραλάβει τιµολόγιο, ενώ η ποιοτική παραλαβή και η έκδοσή του τιµολογίου θα γίνει µετά 
την έκδοση των αποτελεσµάτων από το εργαστήριο. 

Η χρέωση θα γίνεται βάση του ζυγολογίου και των αποτελεσµάτων του 
δειγµατοληπτικού ελέγχου, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος. 

Οι δαπάνες για τη ζύγιση και των ποιοτικών ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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 ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

Η παράδοση του προϊόντος, κατά τη τµηµατική παραλαβή, θα γίνεται πάντα µετά από 
δύο (2) ηµέρες κατόπιν της τηλεφωνικής ή µε ΦΑΞ  παραγγελίας του αρµόδιου υπαλλήλου του 
∆ΟΕΠΑΠ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. . Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στον παραπάνω όρο τότε θα 
κηρυχθεί έκπτωτος και θα εκπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ΝΠ∆∆. 
 
 

Η συντάκτρια                                                     Η προϊσταµένη   της ∆/νσης                                                                                           
                                                                ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 

   
                                                                    
       Μαστρογιάννη Μαρία                                                   Αποστολίδου Σοφία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
( ∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. )» 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 
 

 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Στον παρακάτω επισυναπτόµενο πίνακα, αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός,  

για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε την προσφορά χαµηλότερης τιµής µε 
σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση προµήθειας χηµικού και απολυµαντικού υλικού για 
την απολύµανση του νερού των κολυµβητικών δεξαµενών (πισίνες) των κολυµβητηρίων του 
∆ηµοτικού Οργανισµού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού, Πολιτισµού - ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. 
(∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.-∆Η.ΠΕ.ΘΕ.) του ∆ήµου Βόλου, (Κωδικός CPV 24300000-7) προϋπολογισµού 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (24.372,50 €) 
πλέον Φ.Π.Α (ήτοι συνολικό ποσό 29.978,18 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%)  και θα 
βαρύνει το οικονοµικό έτος 2015 στον Κ.Α. 15-6633.400 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΧΛΩΡΙΟ 52.000 Kg 0,23 11.960,00 

ρΗ 6.000 Kg 1,35 8.100,00 € 

ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ 1.150 Kg 3,75 4.312,50 € 
      ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 
24.372,50 € 

      Φ.Π.Α. 23% 5.605,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 29.978,18 € 

 
 
 
 

Η συντάκτρια                                                     Η προϊσταµένη   της ∆/νσης                                                                 
                                                                ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών 

   
                                                                    
       Μαστρογιάννη Μαρία                                                   Αποστολίδου Σοφία 

 


