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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 109.756,09 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α.                        :  25.243.91 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 135.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:9983/3-6-2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Α) Το Νομικό, Κανονιστικό & Θεσμικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού:
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Της Υπουργικής Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993, (στο εξής Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

3. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
4. Tου Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
5. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις». 

8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 
9. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

και άλλες Διατάξεις» & την τροποποίηση αυτού με τον ν. 4205/13, άρθ. 9, παρ.4β. 
10. Tου Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
11. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
12. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Β) Τις ισχύουσες αποφάσεις και διατάξεις των αρμοδίων οργάνων:

1. Την 3/2015 μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου
2.  Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων,  για  την  εκτέλεση της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης
Μητρώου (ΑΔΑΜ) 15REQ002744314”



3.  Την  αρ.  155/2015  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  έγκρισης  διενέργειας  και  τρόπου
εκτέλεσης της προμήθειας «Ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου 2015» η
οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΨΩΠΨΩΞΜ-02Σ»
4. Την 85/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού,  διατέθηκαν  οι  απαιτούμενες  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  για  το
οικονομικό έτος 2015 και εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της 3/2015 μελέτης που συντάχθηκε
από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και καθορίσθηκαν οι  όροι του διαγωνισμού, η οποία
αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο  (Πρόγραμμα  Διαύγεια)  λαμβάνοντας  ΑΔΑ  «Β8ΠΑΩΞΜ-ΤΥ5»  και
καταχωρήθηκε  στο  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  ως  έγκριση  του  πρωτογενούς
αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “15REQ002820890”.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί των τιμών των επισήμων τιμοκαταλόγων της επίσημης αντιπροσωπείας εργοστασιακών
ανταλλακτικών),  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  ανταλλακτικών  οχημάτων  και
μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου» προϋπολογισμού 135.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23% σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Στις  περιπτώσεις  που  δεν  υπάρχουν  επίσημοι  τιμοκατάλογοι  τόσο  στα  καινούρια  όσο  και  στα
μεταχειρισμένα ανταλλακτικά  (πολύ παλιά  μοντέλα,  υπερκατασκευές  κλπ)  η  τιμή  προμήθειας  θα
καθορίζεται με συμφωνία των συμβαλλομένων λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους γενικούς όρους και τα παραρτήματα της διακήρυξης που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνόλου αυτής:

Η Διακήρυξη περιέχει τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1o : Αναθέτουσα Αρχή – Διαγωνιστική Διαδικασία

1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι ο: Δήμος Πολυγύρου (εφεξής ΔΗΜΟΣ) 
1.2 Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 
Δήμος Πολυγύρου 
Πολυτεχνείου 50
Τ.Κ.: 63100, Πολύγυρος
Τηλέφωνο : 2371350753 Τμήμα Προμηθειών 
Φαξ : 2371350763, 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : prom1@polygyros.gr 
Δικτυακός Τόπος (URL) : http://www.polygyros.gr

1.3  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. 

1.4  Η σύναψη εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

1.5 Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος από τον προμηθευτή. 
1.6  Η  διάρκεια υλοποίησης  της προμήθειας ορίζεται μέχρι  το τέλος του ημερολογιακού έτους

2015. 

Άρθρο 2o : Αντικείμενο Διαγωνισμού 
2.1  Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  αποτελεί  η  προμήθεια  ανταλλακτικών  για  τα  οχήματα  και

μηχανήματα του Δήμου Πολυγύρου. 
2.2 ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

 Ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων, CPV 34913000-0 «Διάφορα υλικά» 

http://www.polygyros.gr/


Τα υπό προμήθεια είδη, και οι ποσότητες τους δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των
προτέρων  και  αφορούν  στα  οχήματα  και  μηχανήματα  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στην  3/2015
μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α’.

2.3  Εναλλακτικές  προσφορές  ή  εναλλακτικές  λύσεις  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  που
υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

2.4  Τα τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  προς  προμήθεια  ειδών  αναφέρονται  αναλυτικά  στην  3/2015
μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα
Α’   το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Άρθρο 3° : Προϋπολογισμός Προμήθειας 
3.1  Η συνολική δαπάνη για  την παρούσα προμήθεια έχει  προϋπολογισθεί  στο  ποσό των εκατό

δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (109.756,09 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων
ευρώ (135.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 

3.2  Επειδή  η  προμέτρηση  των  απαιτούμενων  ανταλλακτικών  είναι  αδύνατη  ο  ενδεικτικός
προϋπολογισμός  δεν  περιλαμβάνει  ποσότητες  ανταλλακτικών  αλλά  μόνο  την  κατ’  εκτίμηση
δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας οχημάτων όπως αυτά αναφέρονται στην 3/2015 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.3 Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά
στη διάθεσή τους  ανά τύπο οχήματος  και  μηχανήματος.  Η διάθεση και  κατανομή τόσο των
προαναφερόμενων  ποσών  όσο  και  του  συνολικού  προϋπολογισμού  θα  γίνει  βάσει  των
πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

3.4 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους 

3.5.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  προμήθεια  βαρύνει  τις  με  Κ.Α.  02.10.6671,  02.15.6672.000,
02.20.6672.001, 02.25.6672 και 02.30.6672.007 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πολυγύρου.

Άρθρο 4ο : Τόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

10/06/2015
Ημέρα:Τετάρτη
Ώρα:15:00

10/06/2015
Ημέρα:Τετάρτη
Ώρα:15:00

26/06/2015
Ημέρα:Παρασκευή
Ώρα:15:00

4.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  και  στο άρθρο 11 της Υ.Α.  Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

4.2  Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Ο χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς και  οποιαδήποτε
ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Άρθρο 5ο : Δικαιούμενοι Συμμετοχής 



5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
(Α) Έλληνες Προμηθευτές 
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές 
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 
(Δ) Συνεταιρισμοί 
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

5.2. Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθορι-
ζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.3. Στην περίπτωση των κοινοπραξιών οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκε-
κριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή,
εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5.4 Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 
- Τη φερεγγυότητά τους. 
- Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 
- Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. 
- Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

Άρθρο 6ο : Προϋποθέσεις για Δυνατότητα Συμμετοχής 
6.1  Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

6.2 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
-  Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους
συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα
Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην

ελληνική,  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στο  Παράρτημα  IX  Α  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ
για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  του  π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία
να  δηλώνεται  /  αποδεικνύεται  η  εγγραφή  του  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο,
προσκομιζόμενα εντός τριών (3)  εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

- Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

6.3  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί,  ο



υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Άρθρο 7ο : Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Διευκρινήσεις 
7.1  Η  διακήρυξη  και  τα  παραρτήματά  της  διατίθενται  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  καθώς  επίσης  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην
ιστοσελίδα του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής: www.polygyros.gr 

7.2 Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή απαιτείται η καταβολή αντιτίμου
πέντε (5,00€) ευρώ   στο ταμείο του Δήμου. Τα τεύχη σε έντυπη μορφή παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Πολυγύρου, ταχυδρομική
διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 63100, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννης Μαρινούδης. 

7.3 Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται  μόνο από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με
το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

7.4  Διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες εξετάζονται  μέχρι και την έκτη (6η) ημέρα πριν
από  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών,  και  παρέχονται  ηλεκτρονικά  το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. 

7.5 Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή
κοινοπραξίες.  Επίσης,  δεν  μπορεί  ο  εκπροσωπών  ή  το  μέλος  διοικητικού  συμβουλίου
συμμετέχουσας  εταιρείας  να  συμμετάσχει  ξεχωριστά,  για  τον  εαυτό  του.  Σε  μια  τέτοια
περίπτωση  αποκλείονται  όλες  αυτές  οι  πολλαπλές  προσφορές.  Δεν  μπορεί  επίσης  να
συμμετάσχει  στη  δημοπρασία  για  δικό  του  λογαριασμό,  υπάλληλος  εταιρείας.  Κανείς  δεν
μπορεί,  στην  ίδια  δημοπρασία,  να  εκπροσωπήσει  περισσότερες  από  μια  εταιρείες  ή
κοινοπραξίες.  Επίσης,  δεν  μπορεί  ο  εκπροσωπών  ή  το  μέλος  διοικητικού  συμβουλίου
συμμετέχουσας  εταιρείας  να  συμμετάσχει  ξεχωριστά,  για  τον  εαυτό  του.  Σε  μια  τέτοια
περίπτωση  αποκλείονται  όλες  αυτές  οι  πολλαπλές  προσφορές.  Δεν  μπορεί  επίσης  να
συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει
σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο. 

7.6  Οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα
δικαιολογητικά  εφ’  όσον  τα  πρωτότυπα  δεν  είναι  στην  Ελληνική,  θα  είναι  επισήμως
μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 

7.7  Οι  προσφορές  θα  είναι  πλήρεις  και  σαφείς  σε  όλα  τα  σημεία,  οποιαδήποτε  ασάφεια  θα
ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

7.8 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. 

7.9  Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εμπιστευτικού
χαρακτήρα  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους  υπόλοιπους  διαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα
έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σημειώνουν επ' αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά ιδίως την  προστασία  του  απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. 

7.10 Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής και των σχετικών με αυτά διατάξεων, εκτός των
σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν στον επί μέρους υποφάκελο
δικαιολογητικών συμμετοχής  -  τεχνικής προσφοράς,  προκειμένου να αξιολογηθούν.  Επίσης
θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Προμήθειας, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στο  φάκελο  Διαγωνισμού.  Επίσης,  σε  περίπτωση  νομικών



προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

7.11 Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη  κάθε  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  προκήρυξης  ή  της  προσφοράς.
Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  μόνο  όταν  ζητούνται  από  τις  επιτροπές
διαγωνισμού  ύστερα  από  ηλεκτρονικό  έγγραφο  του  ΔΗΜΟΥ.  Από  τις  διευκρινήσεις  που
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία  που  ζητήθηκαν.  Οι  διευκρινίσεις  των  υποψηφίων  Αναδόχων  πρέπει  να  δίνονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο
των  απαντήσεων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.
Διευκρινήσεις  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

7.12  Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  χρησιμοποιούνται  συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί
ιδιαίτερος  πίνακας,  συνοδευτικός  των  Προσφορών,  στον  οποίο  θα  αναφέρονται  οι
συντομογραφίες αυτές με την επεξήγηση της έννοιάς τους.  Ακόμη παραπομπές σε τεχνικά
έντυπα  επιτρέπονται  εφόσον  αυτά  προσαρτώνται  στην  Προσφορά  και  εφόσον  δίνεται  ο
συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

Άρθρο 8° : Περιεχόμενα Προσφορών 

8.1  Τα  περιεχόμενα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  της  προσφοράς  ορίζονται  ως  εξής:  (α)  ένας
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας
(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»: 
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  προσφορά»
υποβάλλονται  η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς  δικαιολογητικά  καθώς  και  η  τεχνική  προσφορά.  Συγκεκριμένα,  στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

8.2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τα  εξής  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω: 

8.2.1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/8-8-
14)  και  την  παράγραφο  1.2.3  του  άρθρου  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13.  Η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής ανέρχεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας
(χωρίς ΦΠΑ), και υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και
προσκομίζεται  από αυτόν  στην  Αρμόδια  Υπηρεσία  Διεξαγωγής του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

8.2.1.2 Κατά περίπτωση: 
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής της παρ. 8.2.1.1
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να

προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκα-
στικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.



δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υπο-
χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης1 και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότη-
τας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι
ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων
και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το κα-
ταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο
ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυ-
χόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε
περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή,
τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δή-
λωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρ-
χής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο
της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικα-
τασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της
παραγράφου αυτής. 

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ)
του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής της παρ. 8.2.1.1
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκα-
στικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρε-
ώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υπο-
χρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους
έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το

απόσπασμα ποινικού μητρώου.

1 Κατά τις αριθμ. 222/1998 και 230/1998 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότη-

τας αφορά τους εργαζομένους και τους εργοδότες της συμμετέχουσας εταιρείας. Όμως με την αριθμ. 794/2003 Απόφαση της Επιτροπής

Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολογία για τον αποκλεισμό εταιρείας που συμμετείχε σε

διαγωνισμό του δημοσίου, η μη προσκόμιση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών και διοικούντων αυτής. Και η

αριθμ. 74/2003 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας

που συμμετέχει σε διαγωνισμό του δημοσίου, αρκεί η εταιρεία μαζί με την προσφορά της να έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής

ενημερότητας του νομικού της προσώπου για το προσωπικό που η ίδια απασχολεί, διότι ούτε από το νόμο, αλλά ούτε από τη διακήρυξη

του διαγωνισμού απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών της διοίκησής της.



Όταν  συμμετέχουν  εταιρίες  υποχρέωση  προσκόμισης  αποσπάσματος  ποινικού  μητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές2. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το
καταστατικό της εταιρίας.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

-  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,  έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην

ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από

μικρομεσαίες  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  (Μ.Μ.Ε.)  ή  παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς,
στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή
των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι με-
γαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί  να προσκομισθεί  μέσα σε δεκαπέντε  (15)
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο
να προκύπτει  ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

6.  Εκτός  των ανωτέρω κατά  περίπτωση δικαιολογητικών,  προκειμένου να  διαπιστωθεί  η  φερεγ-
γυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση
των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό,
τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και  αποδέχεται  αυτούς  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα,  εκτός  εάν  στην  προσφορά  τους  ρητά
αναφέρουν  τα  σημεία  που  τυχόν  δεν  αποδέχονται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  διαγωνιζόμενος
πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους
της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

β. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται  ότι  η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

γ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου
και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ.  Δήλωση  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 δημόσιου τομέα,  καθώς και  εάν η επιχείρηση έχει  υποπέσει  στο
παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από το Δήμο.

ε.  Δήλωση ότι  τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των προτεινόµενων
ανταλλακτικών και σε περίπτωση προμήθειας μεταχειρισμένων ανταλλακτικών ο χρόνος εγγύησης
σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από το 1/2 της εγγύησης που δίδει ο κατασκευαστής
για το αντίστοιχο καινούργιο ανταλλακτικό και το κόστος όχι μεγαλύτερο από το 50% της τιμής του
καινούριου ανταλλακτικού.  

στ. Δήλωση ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν σήµανση CE, εκτός αν
κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες.

2 Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ -

βουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου

έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 



Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιο-
λογηθεί.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμε-
νου.

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, εταιρία,  συνεταιρισμό ή και  ένωση προμηθευτών.  Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
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 λογα-
ριασμό του, υπάλληλος εταιρίας 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 καλύ-
πτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προ-
μηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής 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 υπο-
γραφής του δηλούντος.

8.2.2 Τεχνική Προσφορά 
Στον  (υπό)φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

8.2.2.1 Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

8.2.2.2 Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

8.2.3 Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες
τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  δύναται  να  αντικατασταθούν  αυτά  από  ένορκη  δήλωση  του
διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Στην ένορκη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη αυτή
δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός
του «Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

8.2.4  Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από
νόμιμη μετάφραση. 

8.2.5  Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στο  εξωτερικό  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω
παραγράφων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 

8.2.6  Επισημαίνεται,  ότι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf  και  προσκομίζονται  από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ (προσκομίζονται
στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά).  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η  ηλεκτρονική  προσφορά  του
υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 



8.2.7  Οι  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

8.2.8  Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  υποφακέλου
«Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά» που  έχουν  υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική
προσφορά και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν στην  αναθέτουσα αρχή  εντός  της  ανωτέρω
αναφερόμενης  προθεσμίας  είναι  τα  δικαιολογητικά  και  στοιχεία  που  δεν  έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, κλπ. 

8.2.9  Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται  από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

8.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική προσφορά»: 
8.3.1  Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

8.3.2  Η οικονομική  προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη  ειδική  ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

8.3.3 Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  ψηφιακά  υπογεγραμμένα  τα  σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία. 

Άρθρο 9° : Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
9.1  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο  σύστημα  οργάνων της  Αναθέτουσας  Αρχής,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

9.2  Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε
αυτούς  των  οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των  λοιπών
στοιχείων αυτών. 

9.3 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο  των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των  προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  των  τιμών  που
προσφέρθηκαν. 

Άρθρο 10° : Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
10.1  Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση των  προσφορών η  Αναθέτουσα  Αρχή προβαίνει  στην

αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

10.2 Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
10.2.1  Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή

και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 



10.2.2 Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

10.2.3  Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών 

10.2.4  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της
προσφοράς τους. 

10.2.5  Η αρμόδια  Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από την
αναθέτουσα  αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –
οικονομικούς  φορείς  για  παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι
χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών
που τους ορίζονται. 

Άρθρο 11° : Χρόνος & Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
11.1  Οι οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα

έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του
Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Ν. 4155/2013. 

Άρθρο 12° : Τιμή Προσφοράς 
12.1. Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν προσφορά με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του

τιµοκαταλόγου της επίσημης αντιπροσωπείας µε τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται
για τις εκάστοτε επισκευές.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης) με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών.

12.2. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα αφορούν όλες τις ομάδες οχημάτων-μηχανημάτων επί
ποινή αποκλεισμού.

12.3. Με  την  προσφορά,  δίδεται  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  επί  του  τιµοκαταλόγου  της
επίσημης αντιπροσωπείας µε τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται για τις εκάστοτε
επισκευές.  Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επίσημοι τιμοκατάλογοι τόσο στα καινούρια
όσο και στα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά (πολύ παλιά μοντέλα, υπερκατασκευές κλπ) η τιμή
προμήθειας θα  καθορίζεται  με  συμφωνία των συμβαλλομένων λαμβάνοντας  υπόψη και  τις
συνθήκες της αγοράς. 

12.4. Προσφορά  που  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  το  ποσοστό  έκπτωσης  για  όλες  τις  ομάδες
οχημάτων-μηχανημάτων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.6. Εάν στο διαγωνισμό οι  προσφερόμενες τιμές είναι  υπερβολικά χαμηλές,  οι  προσφορές θα

εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις πριν την
απόρριψη της προσφοράς.

12.7 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
Σε  περίπτωση που ζητηθεί  παράταση της  διάρκειας  της  Προσφοράς,  οι  διαγωνιζόμενοι  δεν
δικαιούνται,  κατά  τη  γνωστοποίηση  της  συγκατάθεσής  τους  για  την  παράταση  αυτή,  να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Άρθρο 13° : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
13.1  Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς

καμιά  αλλαγή  για  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  μηνών  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας
διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  ως  άνω
οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.2  Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και  κατ'  ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.
Έτσι,  εάν  προκύψει  θέμα  παράτασης  της  ισχύος  των  προσφορών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
απευθύνει ηλεκτρονικά έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών,  αν  αποδέχονται  την  παράταση  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα.  Οι



προσφέροντες  οφείλουν  να  απαντήσουν  σχετικά  και  επίσης  ηλεκτρονικά  μέσα  σε  πέντε  (5)
ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν
και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους
διαγωνιζόμενους  που  αποδέχονται  την  παράταση,  οι  προσφορές  τους  ισχύουν  και  τους
δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

13.3  Ο συμμετέχων  δεν  έχει  δικαίωμα  να  αποσύρει  την  Προσφορά  του  ή  μέρος  της  μετά  την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

13.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 14°: Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών 
14.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της

Σύμβασης/των  Συμβάσεων  καθώς  και  όλη  η  σχετική  αλληλογραφία  που  είναι  δυνατό  να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά
αλλοδαπών  αρχών ή  δικαιολογητικά  και  δημόσια  έγγραφα  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός
Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο
της χώρας του προσφέροντα, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Σε  περίπτωση  διαφωνίας  υπερισχύει  η  επίσημη  μετάφραση  στην  Ελληνική  Γλώσσα.  Κατ'
εξαίρεση,  τα  εργοστασιακά  εγχειρίδια-τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  μπορεί  να  είναι  στην
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει
το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί
απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 

14.2 Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου
συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο
πλαίσιο  του  παρόντος  διαγωνισμού,  καθώς  και  οι  δαπάνες  διερμηνείας  από  και  προς  την
Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των
στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 

Άρθρο 15° : Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 
15.1  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε

ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α (άρθρο
157, παρ.1α του Ν.4281/2014).

15.2 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτελέσεως και
μέσα σε τέσσερις (4)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  Οι  εγγυήσεις των λοιπών
προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες
από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης  ή  της  ανάθεσης.  Τέλος  η  εγγύηση
συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  διαγωνιζόμενους  που  έχει  απορριφθεί  η  προσφορά  τους
εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αυτών ή
παραίτησης από αυτά εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της
οριστικής  απόφασης  περί  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  από  τα  επόμενα  στάδια  της
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

15.3  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

15.4 Το ποσοστό αυτό είναι το ήμισυ για προσφορές που υποβάλλονται από Μ.Μ.Ε. ή τις Ενώσεις
τους κ.λ.π. ως άρθρο 26 παρ. 1 εδάφ. α. της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. 

Άρθρο 16° : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 



16.1 Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών
από την  κοινοποίηση  σ'  αυτόν  του αποτελέσματος  της  δημοπρασίας,  να  προσέλθει  για  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς  να  υπολογίζεται  ο  ΦΠΑ.  Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  σε  περίπτωση
παράβασης των όρων της  σύμβασης,  όπως αυτή ειδικότερα ορίζει  (άρθρο 157 παρ.1β του
Ν.4281/2014). 

16.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
16.3  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  το  συμβατικό  χρόνο

παράδοσης πλέον δύο (2) μήνες. 
16.4  Η  εγγύηση  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  προς

προμήθεια  ειδών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους. 

16.5 Ο προμηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσμία που ορίστηκε να υπογράψει την σχετική
σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση μας. 

16.6 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες
κυρώσεις από τον ΕΚΠΟΤΑ . 

16.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

Άρθρο 17° : Εγγυήσεις – Όργανα που Εκδίδουν Εγγυητικές Επιστολές 
17.1 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυητικές επιστολές
μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα
σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και
κυρώσει  τη  συμφωνία  για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  και  έχει  το  σχετικό  δικαίωμα  έκδοσης
εγγυήσεων. 

17.2  Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται  σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας,  θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. 

Άρθρο 18° : Εγγυήσεις – Τρόπος Σύνταξης Εγγυητικών Επιστολών 
18.1  Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

1) Η ημερομηνία έκδοσης. 
2) Ο εκδότης. 
3) Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 
4) Τον αριθμό της εγγύησης 
5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6) Την πλήρης επωνυμία και  την διεύθυνση του προσφέροντος ή προμηθευτή υπέρ του οποίου
δίνεται η εγγύηση
7) Τον αριθμό της προκήρυξης /σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά 
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως 
9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΔΗΜΟΥ και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά
χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου 
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
12) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο του ΔΗΜΟΥ. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης 
18.2 Τα στοιχεία της προκήρυξης ήτοι : 



- ο Αριθμός της Προκήρυξης, 

-  η  αναφορά:  Αντικείμενο  Ανοικτού  Διαγωνισμού  είναι  η  επιλογή  Αναδόχου  για  την  προμήθεια:
«Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου», 

- η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Άρθρο 19°: Αποτελέσματα – Κατακύρωση Διαγωνισμού 
19.1 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό  επί  των  τιμών  των  ανταλλακτικών  των  επισήμων  τιμοκαταλόγων  της  επίσημης
αντιπροσωπείας)
19.1.1  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλει το
πρακτικό  και  όλα  τα  στοιχεία  του/των  φακέλου/ων  των  προσωρινών  αναδόχων  με  την
πρόταση/γνωμοδότηση της για τον υποψήφιο ανάδοχο στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση. 
19.1.2  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του/ων φακέλου/ων της/ων
προσφοράς/ων του/ων υποψήφιου/ων αναδόχου/ων και την εισήγηση/ γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας, αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την/τις διοικητική/ές πράξη/εις απόφασης, η
οποία  στην  συνέχεια  κοινοποιείται/ούνται  σε  όλους  τους  εξ’  αρχής  συμμετέχοντας  πλην  του
υποψήφιου αναδόχου για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 
19.1.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία ή δεν προσκομίσει  την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται  έκπτωτος,
κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, υποκείμενης σε έλεγχο νομιμότητας από το Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
19.1.4  Σε  περίπτωση  αθέτησης  οποιουδήποτε  όρου  επιβάλλονται  στον  προμηθευτή  οι
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 20°: Δικαίωμα Ματαίωσης / Επανάληψης Διαγωνισμού 
20.1  Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΔΗΜΟΥ με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει
προς την Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ των κάτωθι περιπτώσεων : 

1.  Να  αποφασίσει,  και  αζημίως  για  αυτήν,  τη  ματαίωση,  ακύρωση,  αναβολή  ή  διακοπή  του
Διαγωνισμού  που  προκύπτουν  από  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  και  έως  τη  σύναψη  της
σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις : 
(i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
(ii) που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
(iii) που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 
(iv) που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια 
2. Να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 
3.  Να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού  και  την  προσφυγή  στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ) 
4.  Να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  Διαγωνισμού  όταν  συντρέχουν  οι
προϋποθέσεις  όπως  αυτές  περιγράφονται  στο  άρθρο  «έλεγχος  δικαιολογητικών  υποψήφιου
αναδόχου». 
20.2  Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Άρθρο 21° : Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης 
21.1  Στον  προμηθευτή  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  αποστέλλεται  σχετική  ανακοίνωση  της
Κατακύρωσης εγγράφως. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Τα προς προμήθεια είδη. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιμή. 
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους τον οποίο προορίζεται της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί
στη προκήρυξη. 



στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 
ζ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 

21.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

21.3  Εάν  η  κατακύρωση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  προμηθευτή  η  ανακοίνωση  απευθύνεται  στον
εκπρόσωπο  του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετική
τηλεομοιοτυπία  στον  αλλοδαπό  προμηθευτή.  Στην  περίπτωση  που  η  πληρωμή  στον
προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να
κατατεθεί  στον  ανταποκριτή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο  εξωτερικό,  η  δε  εγγύηση
συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 

21.4  Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενου
αναλόγως. 

21.5  Προθεσμία  υπογραφής  της  σύμβασης:  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η
προμήθεια,  υποχρεούται  να  προσέλθει  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της  ανακοίνωσης.  Στη  περίπτωση  όμως  αυτή,  ο  χρόνος  παράδοσης  των  ειδών  αρχίζει  να
υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Εφόσον, η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που
αναφέρεται  παραπάνω,  ο  χρόνος  παράδοσης  των  ειδών  υπολογίζεται  από την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. 

21.6  Εάν  ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση,  παρότι  κλήθηκε  εγγράφως,  δεν
παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Η Αναθέτουσα αρχή
στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του εγκεκριμένου πρακτικού
και  ακολουθείται  αντίστοιχα  η  ίδια  διαδικασία  ανακοίνωσης  κατακύρωσης  της  παρούσας
διακήρυξης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε
στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 

Άρθρο 22° : Συμβάσεις / Τροποποιήσεις 
 22.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου Πολυγύρου η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ 
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο Πολυγύρου και 
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ. Εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση 
υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του. 
22.2  Η σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση
τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα  προκήρυξη  και  στα  παραρτήματα  που  την
συνοδεύουν  και  στην  προσφορά του  Αναδόχου όπως έγινε  αποδεκτή  κατά  την  κατακύρωση.  Η
σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων και θα
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 
22.3  Η  Σύμβαση,  που  περιέχει  λεπτομερώς  όλους  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  για  την
υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών,
θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα αυτών 
δ) Την τιμή 
ε) Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 



ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι) Τον τρόπο πληρωμής. 
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 
ιβ) Την παραλαβή των ειδών 

22.4  Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή  παραδρομών.  Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  σύμβασης  από  τους  υποψηφίους  μαζί  με  τις
προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

22.5  Τροποποίηση  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης  δεν  επιτρέπεται  μετά  τη  σύναψή  της,  εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά μόνον η αντικατάσταση είδους το οποίο
είχε  αρχικά  προσφέρει  ο  ανάδοχος  με  την  προσφορά  του,  και  έως  την  υλοποίηση  της
προμήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Οποιαδήποτε
όμως, τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, δύναται να
γίνει  μόνο  εγγράφως  και  θα  υπογράφεται  και  από  τους  δύο  συμβαλλομένους,  μετά  από
γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  ΔΗΜΟΥ,  αποκλειόμενης  ρητά  οποιασδήποτε
τροποποίησης με προφορική συμφωνία. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

22.6  Σε  κάθε  περίπτωση,  τυχόν  τροποποιήσεις  της  Σύμβασης  δεν  θα  αλλοιώνουν  το
προκηρυσσόμενο αντικείμενου του έργου. 

22.7  Σε  περίπτωση  που  πιθανολογείται  ότι,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  κατάρτισης  του  τελικού
κειμένου  της  Σύμβασης,  θα  λήξει  η  ισχύς  της  προσφοράς ή  της  εγγύησης  Συμμετοχής,  ο
Ανάδοχος, εφ' όσον το αποδεχτεί, καλείται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς
του κατά τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο
και  την  παράταση,  για  τον  ίδιο  χρόνο,  της  ισχύος  της  εγγυητικής  συμμετοχής  ή  την
αντικατάσταση της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που δεν το αποδεχθεί, η
Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα και ακολουθεί αντίστοιχα η ίδια
διαδικασία ανάθεσης. 

22.8 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ)  Έγινε  αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος  αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 23° : Εναλλακτικές Προσφορές / Αντιπροσφορές 
23.1 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από

την ίδια εταιρεία. 
23.2  Αντιπροσφορές  ή  τροποποίηση  των  προσφορών  ή  προτάσεις  που  κατά  την  κρίση  της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 

Άρθρο 24°: Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ως εξής: 
- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημε-
ρομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  και  η  σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνι-
σμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτω-



ση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 παρ. 3 της 11389/93 Υ.Α. 
- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια
για την Διενέργεια του Διαγωνισμού Υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού,  μέχρι  και την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. 
1.  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους,
δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη. 
2.  Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, συ-
μπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
αρχείου τύπου. pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν
φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με τα-
χυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομεί-
ου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως αυτή
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα,
οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής. 

3.  Μετά την υποβολή των ενστάσεων η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κει -
μένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

•  Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν
τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 
• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής -
ένστασής τους. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιο-
λόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές

Άρθρο 25° : Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Ειδών 
25.1   Λόγω  του  ότι  τα  οχήματα  του  Δήμου  εκτελούν  κοινωφελές  έργο,  θα  πρέπει  οι  χρόνοι

παράδοσης των ανταλλακτικών να είναι πολύ μικροί από την επόμενη της παραγγελίας των
ανταλλακτικών. Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης
παραγγελίας που θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος.
Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος
διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν
πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά. 
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους 2015. 

25.2  Η  υπέρβαση  του  χρόνου  παράδοσης  αποτελεί  ουσιώδη  απόκλιση  και  η  προσφορά
απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

25.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πολυγύρου,  μετά  από γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  να  παρατείνεται  μέχρι  το  1/4
αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από
την λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι



τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το
1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. 

25.4  Μετά  τη  λήξη  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  τα  είδη  δεν  παραλαμβάνονται  από  την
Επιτροπή Παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση,
άσχετα  εάν  το  αίτημα  του  προμηθευτή  υποβλήθηκε  έγκαιρα.  Ο  προμηθευτής  κηρύσσεται
έκπτωτος  σε  περίπτωση που λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης και  δεν  υποβλήθηκε
έγκαιρα  αίτημα  παράτασης του  ή  έληξε  ο  παραταθείς  κατά  τα  ανωτέρω χρόνος  χωρίς  να
παραδώσει τα είδη. 

25.5  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί  την Υπηρεσία που εκτελεί  την προμήθεια και την
Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον
δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

25.6 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. 

25.7  Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. 

25.8 Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
25.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 
25.10 Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα παραδίδονται μόνο κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας που

θα προκύπτει μετά από βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήματος. Οι ποσότητες
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί  το
δικαίωμα  να  μην  εξαντλήσει  όλο  το  ποσό  του  προϋπολογισμού  αν  δεν  προκύψουν
πραγματικές ανάγκες σε εργασίες & ανταλλακτικά.

Άρθρο 26°: Παραλαβή Εξοπλισμού 
26.1  Η παραλαβή των ειδών  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  28  της  υπουργ.

απόφασης με αριθμό 11389/93, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί με την
με αριθμό 25/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου . 

26.2  Τα  προς  παράδοση  είδη  πρέπει  να  είναι  ακριβώς  ίδια  με  αυτά  που  προσφέρθηκαν,
αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το Δήμο, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή,
που  αποφασίσθηκε  με  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  και  τη
συναφθείσα σύμβαση. 

26.3  Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  παραδώσει  τα  είδη  εξοπλισμού,  καινούργια  και
συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη. 

26.4 Η προσωρινή παραλαβή, καινούργιων και έτοιμων προς λειτουργία, συνίσταται σε ποσοτικό και
μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής από την Επιτροπή. 

26.5 Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριών (3) το πολύ μηνών (δοκιμαστική περίοδος) από την
προσωρινή παραλαβή εκτός της περίπτωσης που προβλέπεται μεγαλύτερο διάστημα από τις
τεχνικές προδιαγραφές. Με την λήξη αυτού του διαστήματος και αφού η Επιτροπή βεβαιωθεί
ότι  τα  είδη  ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  προκήρυξης  και  των  τεχνικών
προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνα με την
προσφορά  του  αναδόχου,  μετά  από  λεπτομερή  εξέταση  και  λειτουργία  σε  πραγματικές
συνθήκες ή /και  δοκιμές στις οποίες θα το υποβάλλει  αυτή κατά την κρίση της,  θα γίνει  η
οριστική παραλαβή των ειδών και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

26.7  Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν προβλήματα, δεν
συντάσσεται  οριστικό  πρωτόκολλο,  ισχύουν  δε  τα  αναφερόμενα  στα  άρθρα  28,  29  της
Υ.Α.11389/93  και  στο  σχετικό  άρθρο της  παρούσας διακήρυξης  αναφορικά  με  την  έκδοση
εγγυητικής επιστολής. 

26.8  Το χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  της  προμήθειας  μπορεί  να  μειωθεί,  δεν  μπορεί  όμως  να
υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος
θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.



26.9 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  στο
προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή
φθορά του εξοπλισμού μέχρι την οριστική παραλαβή του. 

Άρθρο 27°: Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση 
27.1  Η  παράδοση  και  η  παραλαβή  του  εξοπλισμού  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης (εάν
προβλέπεται)  του  εξοπλισμού ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής  ή συνολικής
προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 
- Αν παρέλθουν οι  συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και ο εξοπλισμός δεν παραδοθεί
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους,  τότε  ο Ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει  ποινική
ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 της Υ.Α.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
- Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, τα
ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς
μεταθέσεις.  Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  ποσοστά  προστίμων  υπολογίζονται  επί  της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών χωρίς το Φ.Π.Α. 
-  Οι  ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και  με  τους  ίδιους όρους επιβάλλονται  στην  περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  θα  παρακρατούνται  από  την
επομένη πληρωμή του Αναδόχου. 

- Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι  ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι
ρήτρες  καθυστέρησης  που  επιβάλλονται  για  υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών,  αν  δεν
ανακληθούν,  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  επιπλέον  των  ρητρών  λόγω  υπέρβασης  συνολικής
προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

27.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 28°: Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου 

28.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους, όπως
αυτοί  περιγράφονται  στο  άρθρο  35  του  ΕΚΠΟΤΑ.  Η  έκπτωση  γίνεται  με  απόφαση  της
Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ, οπότε
και  καταπίπτει  αυτοδικαίως υπέρ της  Αναθέτουσας Αρχής η  εγγύηση συμμετοχής  του  ή  η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

28.2 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 35 του
ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
κατά  την  κρίση  της,  να  κρατήσει  μέρος  ή  το  σύνολο  του  εξοπλισμού,  καταβάλλοντας  το
αναλογούν  συμβατικό  τίμημα.  Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση  δεν
επέρχεται  αν  ο  Ανάδοχος  αποδείξει  ότι  η  καθυστέρηση  οφείλεται  σε  ανώτερη  βία  ή  σε
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

28.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν
οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 29ο: Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 
29.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση. 
29.2 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση του 100% της

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή αυτών και με την προσκόμιση των κάτωθι : 
(α) των τιμολογίων πώλησης του προμηθευτή εις τριπλούν, με την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» 
(β)  εξοφλητικής  απόδειξης  του  προμηθευτή,  εάν  τα  τιμολόγια  δεν  φέρουν  την  ένδειξη
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ,



(γ) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή  των  ειδών,  πλήρως  συναρμολογημένων  και  σε  λειτουργία,  από  την  αρμόδια
Επιτροπή  Παραλαβής  ή  στην  περίπτωση  αυτοδίκαιης  παραλαβής,  του  θεωρημένου
αποδεικτικού  προσκόμισής  του  στο  Δήμο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  29  της
Υπουργ.Αποφ.11389/93 

29.3  Η  πληρωμή  της  αξίας  των  ειδών  στον  προμηθευτή  γίνεται  μετά  την  υποβολή  όλων  των
απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

29.4  Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές
σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες,
επιφέρει ποινή αποκλεισμού, και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ΔΗΜΟΥ και δεν
δημιουργεί  καμία  υποχρέωση του  ΔΗΜΟΥ προς τον  προμηθευτή,  ούτε  θεμελιώνει  κανένα
δικαίωμα στον προμηθευτή έναντι του ΔΗΜΟΥ. 

29.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

29.6 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και την παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ποσοστό
4% επί  του  καθαρού ποσού της  αξίας.  Επίσης  2% υπέρ ΤΑΔΚΥ,  0,1% υπέρ της  Ενιαίας
ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Άρθρο 30°: Δημοσιεύσεις
30.1  Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και  σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’
αριθμ.  11389/93  Υπ.  Απόφασης  και  του  άρθρου  3  τον  Ν.3548/07  σε  δύο  οικονομικές
εφημερίδες, σε δύο ημερήσιες και σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού. 

30.2  Ακόμα, περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί  στο Κατάστημα του Δήμου με πρακτικό
τοιχοκόλλησης καθώς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου www.polygyros.gr 

30.3  Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων, (οι ελάχιστες απαιτούμενες από τον νόμο),
που  προβλέπονται  από  τον  ΕΚΠΟΤΑ  και  το  Ν.  3548/07,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή  που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία,  με την
προσκόμιση  των  νόμιμων  παραστατικών.  Τα  έξοδα  δημοσίευσης  των  ανακοινώσεων στον
Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο

                                                                                                            Πολύγυρος,    03/06/2015

                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                                                           Αστέριος Ζωγράφος


