
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Μαΐου 2015 και ώρα  11:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά 

από την υπ’ αριθ. 8818/22-05-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Βασιλάκης Αθανάσιος, 6.Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε.,  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια: 

«Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων ∆ ήµου Πολυγύρου» και ψήφιση της 

πίστωσης 

Αριθµός Απόφασης:  85 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι η 

Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση µελέτης και τεχνικών προδιαγραφών 

για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου, σύµφωνα µε Α) 

τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95,τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 

παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ, την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

3/14  µελέτη της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πολυγύρου. 

        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 109.756,09 

€ χωρίς Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις σχετικές 
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διατάξεις τις υπ’ αριθ.  11389/93  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 

19/τΑ΄/1995), τον Ν.3463/06 & τον Ν. 3852/10. 

        Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση µελέτης 

προϋπολογισµού και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και 

µηχανηµάτων, προϋπολογισµού δαπάνης 109.756,09 € χωρίς Φ.Π.Α για την διενέργεια του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού. 

            Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν α) την υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), β) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ,γ) τις σχετικές 

διατάξεις του Ν. 2286/1995, δ) αρ. 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, ε) την υπ’ αριθ. 3/14 µελέτη της 

∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πολυγύρου & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

 
Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της προµήθειας : «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 

∆ήµου Πολυγύρου» προϋπολογισµού 109.756,09 €, χωρίς Φ.Π.Α. µετά από ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισµό. 

Β. Εγκρίνει την αριθµ. 3/2015 µελέτη, προϋπολογισµού 135.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

Γ. Περίληψη της διακήρυξης του ∆ηµάρχου να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ& 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»,  «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 

ΧΑΛ/ΚΗΣ» & «ΘΕΜΑ» 

∆. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού του 

έτους 2015 ως εξής: 

 

02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών 

µέσων 

8.000,00 € 

02.15.6672.000 Ανταλλακτικά λεωφορείων 5.000,00 € 

02.20.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών 

µηχανηµάτων- 

50.000,00 € 

02.25.6672 Ανταλλακτικά λοιπών 

µηχανηµάτων 

12.000,00 € 

02.30.6672.007 Προµήθεια ανταλλακτικών 

µηχανηµάτων έργου 

60.000,00 € 
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Ε. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού, που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:  

 
 
Άρθρο 1o : Αναθέτουσα Αρχή – ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία 
 
1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι ο: ∆ήµος Πολυγύρου (εφεξής ∆ΗΜΟΣ)  
1.2 Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :  
∆ήµος Πολυγύρου  
Πολυτεχνείου 50 
Τ.Κ.: 63100, Πολύγυρος 
Τηλέφωνο : 2371350753 Τµήµα Προµηθειών  
Φαξ : 2371350763,  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο : prom1@polygyros.gr  
∆ικτυακός Τόπος (URL) : http://www.polygyros.gr 

 
1.3 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 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 ∆εν 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 ∆ιαγωνισµού  
2.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα και 

µηχανήµατα του ∆ήµου Πολυγύρου.  
2.2 ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 

 

− Ανταλλακτικά οχηµάτων και µηχανηµάτων, CPV 34913000-0 «∆ιάφορα υλικά»  
 

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 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 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 ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και αποτελεί το 

παράρτηµα Α’  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
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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 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3.3 Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο 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 ∆ήµου Πολυγύρου. 

 

Άρθρο 4ο : Τόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.g

r 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

 

 

............./........../...........

Ηµέρα: 

Ώρα: 

 

............./........../...........

Ηµέρα: 

Ώρα: 

 

26/06/2015 Ηµέρα: 

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.∆Η.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.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 
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και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

 

Άρθρο 5ο : ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής  
5.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  

(Α) Έλληνες Προµηθευτές  

(Β) Αλλοδαποί Προµηθευτές  

(Γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  

(∆) Συνεταιρισµοί  

(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά  

5.2. Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 

καθοριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

5.3. Στην περίπτωση των κοινοπραξιών οικονοµικών φορέων δεν απαιτείται να έχουν λάβει 

συγκεκριµένη 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 ∆υνατότητα 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.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης 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 
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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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης 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 – ∆ιευκρινήσεις  
7.1 Η διακήρυξη και τα παραρτήµατά της διατίθενται µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου 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 ∆ήµου. Τα τεύχη σε έντυπη µορφή παρέχονται 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το τµήµα προµηθειών του ∆ήµου Πολυγύρου, 
ταχυδροµική διεύθυνση Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 631 00, αρµόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννης 
Μαρινούδης.  

7.3 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.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 ∆ιευκρινίσεις 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. ∆εν 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 
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συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 
περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. ∆εν 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 ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 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 ∆ιαγωνισµού. 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. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές 
διαγωνισµού ύστερα από ηλεκτρονικό έγγραφο του ∆ΗΜΟΥ. 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. 
∆ιευκρινήσεις 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 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

8.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά»:  
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Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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 ∆ικαιολογητικά 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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 ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 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 ∆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 ασφάλισης
1 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 

                                                      
1 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. 

ΑΔΑ: Β8ΠΑΩΞΜ-ΤΥ5



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 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. Την Εγγυητική επιστολή συµµετοχής της παρ. 8.2.1.1 

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. 

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 
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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 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 ∆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, 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 

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

και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

δ. ∆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. 

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

 

 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 

ΑΔΑ: Β8ΠΑΩΞΜ-ΤΥ5



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 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. 

 
 
8.2.2 Τεχνική Προσφορά  

Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά 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 ∆ικαιολογητικών 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 
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(προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, 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 
«∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 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.  
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Άρθρο 10° : ∆ιαδικασία 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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. 
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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.∆. και 53 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 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 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντας την µετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς.  
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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 ∆ιαγωνισµό  
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  
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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 ∆ηµόσιες 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 ∆ΗΜΟΥ 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 ∆ΗΜΟΥ. 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 ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια: 
«Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Πολυγύρου»,  
- η ηµεροµηνία του διαγωνισµού.  
 

Άρθρο 19°: Αποτελέσµατα – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού  
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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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 
∆ιενέργειας, αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει την/τις διοικητική/ές πράξη/εις 
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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 ∆ιοίκησης.  
19.1.4 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι 
προβλεπόµενες κυρώσεις από τον ΕΚΠΟΤΑ.  
 
Άρθρο 20°: ∆ικαίωµα Ματαίωσης / Επανάληψης ∆ιαγωνισµού  
20.1 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ΗΜΟΥ 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 
∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνιζοµένων 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 ∆ιαγωνισµού και την επανάληψη του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης.  
3. Να αποφασίσει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και την προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης (άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ)  
4. Να αποφασίσει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο «έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιου 
αναδόχου».  
20.2 Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, 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 
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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 ∆ηµοτικού 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 
∆ήµου Πολυγύρου η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο Πολυγύρου και 
πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του ∆ΗΜΟΥ. 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  
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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 ∆ΗΜΟΥ, 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 ∆εν 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 ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 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.∆Η.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 ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 

ΑΔΑ: Β8ΠΑΩΞΜ-ΤΥ5



Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής 

απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 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 ∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού 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, 

συµπληρώνοντας 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 ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η 

σφραγίδα του ταχυδροµείου. 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 

κειµένων 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.  
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• 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 

αξιολόγηση 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 ∆ήµου 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 ∆ήµος 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
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 ∆ηµοτικού 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 ∆ήµος 
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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 ………… απόφαση δηµοτικού συµβουλίου .  

26.2 Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε αυτά που προσφέρθηκαν, 
αξιολογήθηκαν και προτιµήθηκαν από το ∆ήµο, 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 
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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 ∆ΗΜΟΥ, 
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 ∆εν 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 ∆ήµο 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.  
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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 ∆ΗΜΟΥ και 
δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση του ∆ΗΜΟΥ προς τον προµηθευτή, ούτε θεµελιώνει 
κανένα δικαίωµα στον προµηθευτή έναντι του ∆ΗΜΟΥ.  

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 ΤΑ∆ΚΥ, 0,1% 
υπέρ της Ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  

 
Άρθρο 30°: ∆ηµοσιεύσεις 

30.1 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
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 ∆ήµου 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 

 
 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  85 / 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  27η  Μαΐου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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