
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Βρύσες, 5 Απριλίου 2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5362 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Ο  Δήμαρχος  Αποκορώνου κηρύσσει  Ανοικτό  δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες
προσφορές και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, (παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/80), για την
ανάδειξη  αναδόχου,  βάσει  της  πιο  οικονομικής  προσφοράς,  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο
«Καθαριότητα  κοινοχρήστων  χώρων» προϋπολογισμού  159.256,64  €  χωρίς  το  Φ.Π.Α  και
179.960,00 € με τον Φ.Π.Α. 13%, για 12 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αποκορώνου. Υπάρχουσα πίστωση για το έτος
2013: €180.000,00. Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

2. Του  Νόμου  3463/2006  «Δημοτικός  και  Κοινοτικός  Κώδικας»  (ΦΕΚ  114Α),  όπως  αυτός  έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

3. του Νόμου 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

4. του Νόμου 2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 τεύχος Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους τους και άλλες διατάξεις, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

5. Εγκύκλιος  3/11543/26.03.2013  Υπ.  Εσωτερικών  με  θέμα  “Ανάδειξη  προμηθευτών  –  χορηγητών
προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών,
των  Ιδρυμάτων  και  των  νομικών  τους  προσώπων,  καθώς  και  των  συνδέσμων  ΟΤΑ  α΄  και  β΄
βαθμού.”

6. άρθρο 68 του N.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15.07.2010 τεύχος Α) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις,  όπως  αυτός  έχει  τροποποιηθεί,  συμπληρωθεί  και
ισχύει. 

7. άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β’/22.12.2003)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις εικοσιτρείς  (23) του μηνός Απριλίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00  π.μ.  (λήξη  παραλαβής προσφορών),  στα  γραφεία  του  Δήμου  Αποκορώνου,  Βρύσες  Χανίων,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες αυτών, ενώσεις και
συνεταιρισμοί,  που  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  άμεσα  σχετιζόμενη  με  το  αντικείμενο  του
έργου της παρούσας διακήρυξης.

Για  τη  συμμετοχή  στη  δημοπρασία  και  την  υποβολή  οικονομικής  προσφοράς  απαιτείται,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  η  κατάθεση  εγγύησης.  Το  ύψος  της  εγγύησης  ορίζεται  στο  ποσοστό  5%  της
προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ήτοι  στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ
ευρώ (€8.998,00 € ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ’ όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία, του τρόπου
κτήσης τους, και να παραλάβουν σειρά εντύπων τευχών για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς
τους, όλες τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.30
μέχρι 14.30 στα γραφεία του Δήμου Αποκορώνου στον οικισμό Βρύσες Χανίων, τηλέφωνο 2825340307,
fax 2825051211, e-mail: vana@0460.syzefxis.gov.gr & i  nfo@apokoronas.gov.gr  , Καστρινάκη Ευαγγελία.

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου
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