
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 15

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δευτέρα (2α

Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συ

21087/28-09-2012 πρόσκληση τoυ Πρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος

3.Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4.Μαρία Σαράντη

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος τακτικό

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    02/10/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 21310

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

5/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

2α) Οκτωβρίου 2012 και ώρα  13:00  στo ∆ηµ

τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

υ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη Ο

τακτικό µέλος Ο.Ε, 2.Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη

 

 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

21310 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

τακτικά µέλη Ο.Ε.  

Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε. 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο  

 

Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια «∆ιαχείριση 

αστικών απορριµµάτων και ανακύκλωση» (Προµήθεια 

απορριµµατοφόρου τύπου πρέσας 16 κ.µ.) & περιορισµό 

προθεσµίας δηµοσίευσης 

Αριθµός Απόφασης: 248 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης, 

ανέφερε Όπως καλά γνωρίζετε το Πράσινο Ταµείο µε το µε αριθ. πρωτ. 3498/26-9-012 έγγραφό 

του µας γνωστοποίησε ότι µε το µε αριθ. 34.4.1/25-9-012 πρακτικό του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη του ∆ήµου Πολυγύρου στο χρηµατοδοτικό του πρόγραµµα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» µε το ποσό των 500.000€ για την αγορά ενός 

απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας 16 κυβικών , 655 κάδων απορριµµάτων 1000 λίτρων 1700 

κάδων κοµποστοποίησης. 

Σύµφωνα µε το σχετικό σύµφωνο αποδοχής όρων που µας στάλθηκε, ως καταλυτική ηµεροµηνία 

περαίωσης όλων των ενεργειών ορίσθηκε η 30/10/012   ενώ παράλληλα ύστερα από ενέργειες του 

Πράσινου Ταµείου προς την Ενιαία Αρχή Προµηθειών και απόφαση αυτής εξαιρέθηκαν οι 

παραπάνω προµήθειες από την απαιτούµενη έγκριση προµηθειών. 

Επίσης, σύµφωνα µε το αρ.10 παρ. 1 της Υ.Α 11389/93 του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) ο 

χρόνος δηµοσίευσης της διακήρυξης ορίζεται σε 20 ηµέρες. 

Στην παράγραφο 1. α του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες 

λόγοι καθιστούν την παραπάνω προθεσµία των 20 ηµερών ανεφάρµοστη, τότε η προθεσµία αυτή 

µπορεί να περιοριστεί, µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µέχρι 

δέκα (10) ηµέρες».  

Στην προκειµένη περίπτωση η ένταξη της πράξης «∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων και 

ανακύκλωση» στο πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» έγινε στις 26-9-2012 και 

πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο στις 26-9-2012 µε αρ. πρωτ. 154/2012. 

Σύµφωνα µε το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων η προµήθεια θα πρέπει να υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του 

µηνός Οκτωβρίου (30/10/012) πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µε τη συνήθη διαδικασία 

δηµοπράτησης ο όρος αυτός δεν είναι εφικτός. Συνεπώς θα πρέπει να συντοµευθεί ο χρόνος 

δηµοσίευσης στις δέκα ηµέρες όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.α  του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ 
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λόγω του κατεπείγοντος και της µη δυνατότητας περαίωσης όλων των απαιτούµενων διαδικασιών 

µέχρι την 30/10/012. 

Μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της Επιτροπής και αφού έλαβαν υπόψη 

τους όλα τα παραπάνω, ιδιαίτερα δε το σύµφωνο της αποδοχής των όρων που τέθηκαν από την 

πλευρά του Πράσινου Ταµείου όπως επίσης και την µε αριθ. 373/012 απόφαση του ∆.Σ. µε την 

οποία έγινε αποδεκτή η παραπάνω χρηµατοδότηση των 500.000€ και αποφασίσθηκε να γίνει η 

προµήθεια των παραπάνω µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για την προµήθεια α) ενός (1) απορριµµατοφόρου 

τύπου πρέσσας 16 κυβικών µέτρων ως εξής: 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

 

1. Η µε αριθµό 11389/1993 απόφαση του Υπ. Εσωτ. Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ. Β 185/23-3-93) µε 
την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του π.δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί από το π.δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του π.δ. 57/2000 
(ΦΕΚ 45 Α΄). (παρ 1 Άρθρο 209 Ν. 3463/06). 

2. Ο Ν 3463/2006 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας µε την επιφύλαξη των ειδικών 
ρυθµίσεων του Π∆. 60/07 το οποίο και ισχύει σε αντικατάσταση του πδ 346/98. 

3. Τo N. 2286/95 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση  συναφών θεµάτων» 
4. Το Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
5. To N.∆. 496/74 περί ∆ηµοσίου Λογιστικού των Ν.Π.∆.∆. και των σε εκτέλεση αυτού 

εκδοθέντων Π.∆. και αποφάσεων 
6. Η αριθµ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004. 
7. Οι διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

8. O N. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) :  ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων 
συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335).Ο Τον 
αριθµ. 1177/2009 Κανονισµό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής 
Νοεµβρίου 2009. 
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ΆΡΘΡΟ 2 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

1. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των εκατόν 

πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (158.500,00 € ), συν Φ.Π.Α.  23 %, (=36.455,00 €) 

δηλαδή συνολικά στο ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα 

πέντε ευρώ  (194.955,00 €) 

2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 02.20.7132.003, του προϋπολογισµού εξόδων έτους 

2012 

3. Θα χρηµατοδοτηθεί1 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

1. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου  από την επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµών την 26η/10/2012 

2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11.00 και ώρα λήξης η 12.00. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού – Πληροφορίες 

1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Αθανάσιος Τάσιος,  

β) Άννα Πανταζή, 

γ) ∆ηµήτριος Τζιότζιος 

2. Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµών και εισήγησης για ανάθεση αποτελείται από τους 

παρακάτω υπαλλήλους: 

α) Ελευθερία Τυροβούζη  

β) Γεώργιος ∆ιαµαντουλάκης,  

γ) Χρήστος Σαράντης 

ΆΡΘΡΟ 5 

Λήψη πληροφοριών 

                                                           
1 Από ιδίους ή άλλους πόρους. 
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1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 

πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις 

(4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την 

προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2371021597 & 2371021420 

FAX: 2371022266 

Αρµόδιοι υπάλληλοι: Παπασαραφιανός Γεώργιος & Μαρινούδης Ιωάννης 

 

ΆΡΘΡΟ 6 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προµηθευτές. 

β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισµοί. 

δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 

γ. Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν 

µε ποινή αποκλεισµού: 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
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α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α2, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της 

αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης. 

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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 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. 

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης3 και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 

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 

καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο 

                                                           
2 Η εγγύηση συµµετοχής για να είναι σύννοµη και αποδεκτή πρέπει να καλύπτει το ποσοστό, που ορίζεται στη διακήρυξη. Σύµφωνα µε 

το εδάφιο γ΄ του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να γίνει δεκτή και όταν υπολείπεται µέχρι 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας. 
3 Κατά τις αριθµ. 222/1998 και 230/1998 γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενηµερότητας 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. 
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ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 

τυχόν 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 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας 

αρχής 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 

αντικατασταθεί 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής 

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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να 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. 
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δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις 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 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 οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές4. 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 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 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, 

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

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

µητρώου έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.  
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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 

µεγαλύτερο 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 ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

6. 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 αποκλεισµού από το 

διαγωνισµό, τα ακόλουθα5: 

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 που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 

προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα 

προσφερόµενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Τα προαναφερόµενα δεν 

εφαρµόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο, που θα κατασκευάσει στο σύνολό του ή µερικώς τα 

προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις µηχανοποίησης, θα πρέπει να δηλώνεται το κατά 

περίπτωση εργοστάσιο, ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του στη 

διαµόρφωση της τελικής τιµής του προϊόντος. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου που θα κατασκευάσει τα υλικά, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης 

                                                           
5 Προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία και οι τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες των 

προµηθευτών, µπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα, που κρίνει αναγκαία η Οικονοµική Επιτροπή, όπως π.χ. πιστοποιητικά ποιότητας 

(ISO) κατασκευαστή και πωλητή, κλπ. 
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στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι 

και ο κατασκευαστής. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού 

προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.  

στ. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς 

δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ζ. ∆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 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 ∆ήµο. 

η.  ∆ήλωση για την οικονοµική επιφάνεια του διαγωνιζόµενου και το µετοχικό κεφάλαιο, 

προσκοµίζοντας:  

 - κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν, 

 - αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης,  

 - δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή και του κύκλου 

εργασιών, που αφορά ειδικά τα προς προµήθεια υλικά κατά τις τρεις (3) προηγούµενες οικονοµικές 

χρήσεις. 

θ.  ∆ήλωση για την επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος 

δραστηριότητας και το κύρος της.  

ι.  ∆ήλωση για τις εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, προσκοµίζοντας κατάλογο στον οποίο 

να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα 

υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, 

καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της 

αρµόδιας υπηρεσίας, όπου θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην 

περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε 

επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

ια.  ∆ήλωση για τον τεχνικό (µηχανολογικό) εξοπλισµό, καθώς και για το προσωπικό που 

διαθέτει η επιχείρηση, προσκοµίζοντας:  
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 - αναλυτική κατάσταση του βασικού µηχανολογικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των 

µέσων ελέγχου αυτής, 

 - κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. 

ιβ.  ∆ήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των 

προϊόντων, προσκοµίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν - των 

προς προµήθεια υλικών, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων των 

προσφερόµενων προϊόντων. 

ιγ.  ∆ήλωση διαγωνιζόµενου για εκτέλεση οµοίων κατασκευών µε τις προσφερόµενες, στην 

οποία θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους ∆ήµους, τις Κοινότητες και τα Ν.Π.∆.∆. που έχει 

προµηθεύσει όµοια είδη. 

ιδ.  ∆ήλωση για την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ µέρους του 

προµηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 

ιε.  ∆ήλωση συνεργείου επισκευής και συντήρησης στο νοµό6 …………...  

Ειδικά, οι προµηθευτές που δεν έχουν δικά τους συνεργεία επισκευής και συντήρησης (πλαισίου, 

υπερκατασκευής, επιµέρους µηχανισµών) στο νοµό ………… οφείλουν να αναφέρουν τα 

αντίστοιχα ανά περίπτωση συνεργεία, µε έδρα το νοµό7. 

ιστ.  Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, δήλωση του κατασκευαστή για την 

αποδοχή της προµήθειας και για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

ιζ.  Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

 Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα 

αξιολογηθεί. 

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, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός 

                                                           
6 Εφόσον βέβαια η προµήθεια αφορά µηχανολογικό εξοπλισµό. 
7 Εφόσον βέβαια η προµήθεια αφορά µηχανολογικό εξοπλισµό. 
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από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο 

διαγωνισµό για λογαριασµό 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 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής 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 

υπογραφής του δηλούντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών στις 

26/10/2012 ηµέρα Παρασκευή από ώρα 11.00 µέχρι και 12.00. Οι προσφορές µπορεί να 

αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του 

διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών 

πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν 

µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

4. Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο δήµο µέχρι τέσσερις (4) 

ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το αποδεικτικό 

αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία8. 

5. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

1.  Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α) την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 

β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
                                                           
8 Εφόσον πρέπει να κατατεθεί και δείγµα. 
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2.  Με την προσφορά, η τιµή του υλικού δίδεται ανά µονάδα. 

3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.  Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος 

τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα9 που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής10, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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 σχετικά 

µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει 

πριν την απόρριψη της προσφοράς11. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

∆ασµοί Εισαγωγής 

Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών κατά τον εκτελωνισµό σε ορισµένα είδη. 

Κατόπιν αυτού, η τιµή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο ποσό δασµών εισαγωγής 

και εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασµούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκοµισθεί στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. Εάν για κάποιο 

λόγο δεν µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής, ο ∆ήµος οφείλει να καταβάλλει αυτούς 

επί πλέον της συµβατικής αξίας της προµήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Προέλευση των Προσφερόµενων Υλικών 

                                                           
9 Σύµφωνα µε την παράγραφο 21 της αριθµ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρµογής Ενιαίου 

Προγράµµατος Προµηθειών 2002» στη διακήρυξη πρέπει να αναφέρεται η «δυνατότητα συµµετοχής προµηθευτών για µέρος της 

ζητούµενης ποσότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος είναι διαιρετό και δεν δηµιουργείται πρόβληµα στην προµήθειά του». 
10 Σε διαγωνισµό προµήθειας υλικών, αν στη διακήρυξη δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών για µέρος µόνο της 

προµήθειας, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών της προµήθειας, διαφορετικά η 

προσφορά τους είναι απαράδεκτη (αριθµ. 113/2002 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). 
11 Ο όρος αυτός εισήχθη µε την αριθµ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. 
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1.  Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 

2.  Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα 

κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να 

δηλώνεται στην προσφορά και το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, 

καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µια 

από τις φάσεις αυτές. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που 

δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το ∆ήµο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την 

προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής 

αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του δηµοσίου για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 

δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 

τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

3.  Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά σε δικό τους 

εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, 

οφείλουν να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο 

οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση. 

4.  Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε 

µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 

µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

5.  Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, 

χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή 

έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 
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ΆΡΘΡΟ 12 

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.12 

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της ειδικά 

για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2.  Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες 

διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα 

σε πέντε (5) ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των 

εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη 

και δεν αξιολογείται. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 

αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών 

(3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να 

παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι 

διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού 

ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός 

εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου 

παράταση ισχύος της προσφοράς. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 

περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόµενο είδος, 

                                                           
12 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισµών έπειτα από το αριθµ. Π1/6852/5-12-2001 έγγραφο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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εικονογραφηµένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής και ρητή αναλυτική 

δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό ασαφείς ή ελλιπείς 

τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. 

Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις 

βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα 

επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 

Προσκόµιση δείγµατος 

1. Η προσκόµιση δείγµατος είναι υποχρεωτική για τη: 

α. ∆ιαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόµενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε 

διαγωνιζόµενου. 

β. Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτηµάτων µεταξύ των προσφερόµενων υλικών. 

γ. Βαθµολόγηση και συµπλήρωση του πίνακα της οµάδας Α του παραρτήµατος. 

2. Για το λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης θα ζητήσει δείγµατα σε τόπο και χρόνο που θα 

καθοριστεί από αυτήν µετά από έγγραφη ειδοποίησή της και σε εύλογο χρόνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 

Φάκελος προσφοράς 

1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά 

σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
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3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε καλά 

σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4.  Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση 

συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που 

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (17.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο 

αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη σε ευρώ. 

Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, 

εκτός του Φ.Π.Α. και των τελών για τα οποία ο ∆ήµος απαλλάσσεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από 

τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και 

σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  

6.  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

ΑΔΑ: Β43ΦΩΞΜ-9ΑΩ



18 
  

 

 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις 

που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

7.  Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο. 

8.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.  Γίνονται αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε µέρος των ζητουµένων υλικών13. 

10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς 

Φ.Π.Α. και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών 

των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα 

αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 

επιχείρησης του ενδιαφερόµενου14. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις. 

                                                           
13 Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής προµηθευτών για µέρος της ζητούµενης ποσότητας, υπό την προϋπόθεση ότι το ζητούµενο είδος 

είναι διαιρετό και δεν δηµιουργείται πρόβληµα στην προµήθεια του. Όταν η προµήθεια αφορά πολλά είδη, τότε είναι στη διακριτική 

ευχέρεια του ∆ήµου να δεχθεί προσφορές για µέρος µόνο των υλικών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στη διακήρυξη.  
14 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισµών έπειτα από το αριθµ. Π1/6852/5-12-2001 έγγραφο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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1.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους 

κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 

γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν 

διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του 

τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην 

προσφορά των ενδιαφερόµενων. 

2.  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν 

αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν 

λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν 

είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του 

προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

3.  ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την 

Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, 

Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε 

άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της 

GATT ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής 

Ένωσης.15 

 

ΆΡΘΡΟ 20 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου. 

 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές 

οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

                                                           
15 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισήχθησαν στις διακηρύξεις των διαγωνισµών µε την αριθµ. Π1/2142/4-6-2002 Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών 2002». 

ΑΔΑ: Β43ΦΩΞΜ-9ΑΩ



20 
  

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 21 

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 

1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια 

και αριθµούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη 

σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά 

φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 

σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να 

αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

2.  Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα 

δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµών. 

3.  Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 

4.  Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 21.1 έως και 21.3 επισύρει ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισµού. 

5.  Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται 

στην επιτροπή αξιολόγησης. 

6.  Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των 

λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 

 

ΆΡΘΡΟ 22 

Αξιολόγηση προσφορών 

1.  Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της 

αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:  

-Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  
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-Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

-Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.  

2.  Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει 

τη συµφερότερη.  

3.  Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

1.  Η επιτροπή αξιολόγησης µε γνωµοδότηση της προς τη Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει 

σχετικά, προτείνει: 

α.  Την κατακύρωση της προµήθειας ή τη 

β.  Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 

2.  Η τελική απόφαση λαµβάνεται από τη Οικονοµική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης 

γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων, 

γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

 

ΆΡΘΡΟ 24 

Συνέχιση του διαγωνισµού 

Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης 

µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο 

αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 25 

Ενστάσεις 
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Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, 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 ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη 

ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται 

το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  

Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2.  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ 

αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η 

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή 

αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη Οικονοµική 

Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

3.  Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη 

συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.  

4.  Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν 

στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 

προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην Ειδική Επιτροπή 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006. 

5.  Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων 

της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε 
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την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) 

ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 

6.  Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται 

υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α)  Το είδος. 

β)  Την ποσότητα. 

γ)  Την τιµή. 

δ)  Το δήµο για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε)  Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισµού.  

ζ)  Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2.  Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3.  Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της 

συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών 

αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει 

να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται 
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παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

4.  Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό 

τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 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, ενώ η εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5.  Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 

Σύµβαση 

1.  Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2.  Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 

της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α.  Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 

β.  Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ.  Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ.  Την τιµή. 

ε.  Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ.  Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η.  Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρµογή. 

ι.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ια.  Την παραλαβή των υλικών. 
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3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 

συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 

κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους 

αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 

4.  Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' 

αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5.  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 

υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή 

αξιολόγησης ως ασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 28 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% µε το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  

β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά µερικών 

από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το 

προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το 

ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την 

διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να 

γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 

δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 

επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε 
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(5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται 

εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 

συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

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

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

απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε 

περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, 

τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε 

οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 

παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 29 

Παραλαβή των υλικών 

1.  Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 

παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται 

µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

3.  Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που 

διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα 

όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος 

παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση 

που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται 
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από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από 

την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το 

χρονικό διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των 

αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα 

το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που 

η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

4.  Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί 

από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η 

παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά από ειδική 

όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή µέσα στην προθεσµία αυτή, 

µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του 

δηµοτικού συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από το ∆ήµο αποδεικτικό προσκόµισης 

τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η αποθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του 

προµηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο ∆ήµο, δεν 

απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 

πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 

µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µε ανάλογη εφαρµογή των 

αναφεροµένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, στην οποία δεν µπορεί να 

συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή 

στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: 

α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα 

µε τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µπορεί να 

παραληφθεί, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον 

είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής 

τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις 
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εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωµοδότηση της 

δευτεροβάθµιας επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθµια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται 

από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν 

έξοδα βαρύνουν το ∆ήµο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 30 

Χρόνος παράδοσης 

1.  Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικών ορίζεται σε ενενήντα (90) εργάσιµες ηµέρες. 

2.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

3.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο 

που ορίζει η σύµβαση. 

4.  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από 

γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από 

σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος 

από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

ύστερα από γνωµοδότηση επιτροπής αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το 

χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. 

Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαµβάνεται από την 

επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε 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 

παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.  

5. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
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6. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλλει στο ∆ήµο αποδεικτικό θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, 

στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της 

σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

7. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου να µετατίθεται, 

µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 

εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 

συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - 

παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 31 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση. 

1.  Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 

όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν 

προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 

µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται 

πρόστιµο 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν 

κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται 

ολόκληρη µέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, επιβάλλεται 

πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2.  Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας 

των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

3.  Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις 
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βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε 

ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο 

παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην 

προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα 

αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, 

µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 

δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των 

διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 

παράδοσης. 

5.  Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, 

µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 

ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

6.  Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από 

το ποσό που έχει να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, 

µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον 

ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

7.  Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 

τα µέλη της ένωσης.  

 

ΆΡΘΡΟ 32 

Απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση. 

1.  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 

ποσότητας, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η 

προθεσµία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 

1/2 αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε 
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περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο προµηθευτής θεωρείται ως 

εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής 

δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου 

καθορίζεται προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των 

απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προµηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ηµερών, επιβάλλεται 

πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση 

τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από 

την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών 

παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσµίας για την 

παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά 

την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 

επιστρεφόµενα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την 

κρίση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2.  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 

την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 

είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.  

Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί 

απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής 

αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση 

που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο 

∆ήµος µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν 

πριν από την αντικατάστασή τους µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει 
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χρηµατική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 

απορρίφθηκε.  

 

ΆΡΘΡΟ 33 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου. 

1.  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει 

την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

2.  Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, 

εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 της 

παρούσας. 

3.  Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν 

οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 34 

Λοιπές Εγγυήσεις 

1.  Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά που θα προµηθεύσει 

θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των 

σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και 

κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, 

είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται 

από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της 

εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόµενων. Ο 

χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) χρόνο και θα αρχίζει από την 

παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

2.  Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι 

δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

σχεδιαγραµµάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής 

παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή 
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συστατικών και παρελκόµενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο για την 

χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς 

καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού µέσα σε 

προθεσµία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσµία 

παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, 

εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 

3. Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου καταλληλότητας 

του υλικού από αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο 

προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση 

του ακατάλληλου τµήµατος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη µε την 

αντικατάσταση του πιο πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο 

προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά που προκύπτει 

για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες. 

4.  Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του 

δαπάνες στην άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά 

λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά 

του υλικού που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του 

προµηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο ∆ήµος αυτές σε βάρος και για 

λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. 

5.  Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώµατα προκαλέσουν ολική ή µερική διακοπή της λειτουργίας 

του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος επιπρόσθετα µε τις άλλες του 

υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στο ∆ήµο λόγω συµφωνηµένης ποινικής 

ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προµηθευτή το ποσό των εκατό (100) ευρώ για 

κάθε µέρα καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Η ρήτρα αυτή θα 

επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και το σύνολο της θα εκπίπτει από την εγγύηση. 

6.  Αυτοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να 

καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιµετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται για service και επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόµη και να 

εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της 

παρούσας. 
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ΆΡΘΡΟ 35 

Τρόπος Πληρωµής 

1.  Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση όλου του ποσού αµέσως 

µετά την προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής 

ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 

2.  Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από το δήµο εξήντα (60) ηµέρες 

µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο δήµος καθίσταται υπερήµερος και 

οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου 

πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 36 

Άλλα στοιχεία 

1. Ο ∆ήµος θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας 

ποσότητας
16.  

2.  Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την ποσότητα των προς προµήθεια υλικών κατά 

50%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για το δήµο. Στην περίπτωση αυτή ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτηµα του δήµου, µε την ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή 

της προσφοράς του και για το ίδιο υλικό. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το δήµο 

και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις 

ανάγκες του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

3.  Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα 

απορρίπτονται ως ασύµφορες. 

 

ΆΡΘΡΟ 37 

                                                           
16 Εφόσον βέβαια η ποσότητα και η συµβατότητα των υλικών επιτρέπει κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγµα η προµήθεια ειδών ατοµικής 

προστασίας (ρούχα) για τους εργαζόµενους ή εξοπλισµού γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτές, scanner, φωτοαντιγραφικά, κ.ά) ή κάδων 

απορριµµάτων, κ.ά.. Σε περίπτωση που το είδος δεν είναι διαιρετό, όπως για παράδειγµα ένα µηχάνηµα, ένα αυτοκίνητο, κλπ., τότε στη 

διακήρυξη του διαγωνισµού αναγράφεται ότι «θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που αναφέρεται για µέρος µόνο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας». 
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Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 

1.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

στα γραφεία του ∆ήµου. 

2.  Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης 

του ∆ήµου και θα δηµοσιευθεί στο «τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων» της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και µια φορά στις ηµερήσιες εφηµερίδες «ΚΕΡ∆ΟΣ» και 

«ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», καθώς και στις τοπικές «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ», 

«ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ», «ΘΕΜΑ» και «Φ.Ε.Κ.». 

 

2. Με εφαρµογή του αρ. 10 παρ. 1 της ΥΑ 11389/93 του Υπουργείου Εσωτερικών, περιορίζει την 

προθεσµία δηµοσίευσης της διακήρυξης για τους ιστορικό αναφερόµενους λόγους 

κατεπειγόντως από 20 ηµέρες σε 10 ηµέρες.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     248/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  2α Οκτωβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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