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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

Ταχ. Δ/νση: Δημαρχείο Πολυγύρου, 
                    Πολυτεχνείου 50 
Τ.Κ. 63100 
Τηλ. 2371350701 
Fax. 2371022266 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
2007-2013 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ», 
άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
ΠΚΜ» 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.382.00,00 €, πλέον ΦΠΑ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Το θεσμικό πλαίσιο και τις διατάξεις: 

1) του Π.Δ 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, 

της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» 

2) του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 

19/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» 

3) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β/23.3.93) 

4) του Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 

5) του Ν.3852/2010 – ΦΕΚ87Α'/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τη 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6) του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ Α΄30/14.2.2005) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) 

7) του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

(ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και 

το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) 

8) του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

9) του Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) 

και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

10) του Ν. 3886/2010 περί «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21
ης

; 

Ιουνίου 1989 (L 395)» και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11
ης

 Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
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11) του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

12) του εν ισχύ Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 περί κυρώσεως Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα 

Β) Την 284/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη και στο τεύχος των Τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας προμήθειας είναι η προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των 2.382.000,00 Ευρώ (€), μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το προαναφερόμενο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ», άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης (όπως αναφέρονται 

κατωτέρω κατά σειρά ισχύος) και με τους Νόμους και διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 

διακήρυξης. 

Άρθρο 3: Αναθέτουσα αρχή 

Αναθέτουσα αρχή, Φορέας υλοποίησης της προμήθειας και Προϊσταμένη Αρχή για τις προσυμβατικές 

διαδικασίες είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου και για τις μετασυμβατικές 

διαδικασίες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου.  

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίνεται από τον Δήμο Πολυγύρου δυνάμει της απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου με αριθμό 284/20136 

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι  ο Δήμος Πολυγύρου, Πολύγυρος, ΤΚ 63100, Νομός Χαλκιδικής    

Τηλ: 23713 50752 / 50751 

Φαξ: 23710 22266 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : tech@poligiros.gr 

Αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου είναι ο Κος …………………………… τηλ. ……………………………. και 

φαξ …………………………….... 

 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των 2.929.860,00 Ευρώ (€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΕΣΠΑ – 2007 – 2013 Μακεδονία – Θράκη»  Άξονας Προτεραιότητας: 

«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ».  

 

Άρθρο 5: Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(χωρίς Φ.Π.Α. 

23%) 

        

1 

Φρεάτιο εισόδου inox για την εγκατάσταση 
αυτοκαθαριζόμενης σχάρας με ανυψωτικό 
κεκλιμένο κοχλία και υπερχείλιση 
υπερβάλλουσας παροχής.   

1 16.000,00 €      16.000,00 €    

2 
Αυτοκαθαριζόμενη σχάρα με ανυψωτικό 
κεκλιμένο κοχλία απομάκρυνσης φερτών και 
συμπιεστή εσχαρισμάτων.  

1 40.000,00 €     40.000,00 € 

3 
Mονάδα εσχάρωσης (Αυτοκαθαριζόμενο 
περιστρεφόμενο κόσκινο)  

1 16.000,00 €     16.000,00 €   

4 Συμπιεστής εσχαρισμάτων κόσκινου  1 18.500,00 €     18.500,00 € 

5 
Μετρητής παροχής Parshall, 
συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου 
καναλιού  

1 15.000,00 €       15.000,00 €   

6 
Σύστημα σωληνώσεων, βανών & 
εξαρτημάτων, μονάδας εσχάρωσης  

1 19.000,00 €      19.000,00 €    

7 
Compact σύστημα εξάμμωσης – λιποσυλλογής 
δυναμικότητας 108 m3/hr  

1 180.000,00 €    180.000,00 €    

8 
Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής 
απονιτροποίησης  

2 15.000,00 €      30.000,00 €    

9 Σύστημα ανέλκυσης υποβρύχιου αναδευτήρα  2 10.500,00 € 21.000,00 €    

10 Σύστημα αερισμού με υποβρύχιους διαχυτές  1 55.000,00 €     55.000,00 €    

11 Φυσητήρας για την μονάδα αερισμού  4 28.000,00 €     112.000,00 €    

12 Σωληνώσεις αέρα μονάδας αερισμού  2 45.000,00 €     90.000,00 €    

13 Εξαεριστήρας, για την μονάδα των φυσητήρων  2 4.000,00 €       8.000,00 €    

14 Υποβρύχια αντλία εσωτερικής ανακυκλοφορίας  6 12.000,00 €     72.000,00 €    

15 
Γερανογέφυρα ανέλκυσης αντλιών εσωτερικής 
ανακυκλοφορίας 1ης δεξαμενής ή 2ης 
δεξαμενής 

2 18.800,00 €  37.600,00 €    

16 Υποβρύχια αντλία ανακυκλοφορίας λάσπης  2 12.420,00 €      24.840,00 €    

17 
Σύστημα ανέλκυσης αντλίας ανακυκλοφορίας 
λάσπης  

2 12.450,00 €      24.900,00 €    

18 Υποβρύχια αντλία στραγγιδίων  2 8.500,00 €      17.000,00 €    

19 Σύστημα ανέλκυσης αντλίας στραγγιδίων 2 2.800,00 €       5.600,00 €    

20 Αντλία τροφοδοσίας φιλτρόπρεσσας   2 6.200,00 €     12.400,00 €    

21 
Σωληνώσεις στραγγιδίων από την αντίστροφη 
πλύση των φίλτρων κατακράτησης 
αιωρούμενων στερών σωματιδίων  

2 4.350,00 €       8.700,00 €    

22 Μονάδα απολύμανσης UV  1 127.910,00 €      127.910,00 €    

23 
Φίλτρα κατακράτησης αιωρούμενων στερών 
σωματιδίων  

2 78.500,00 €    157.000,00 €    

24 
Σωληνώσεις φίλτρων κατακράτησης 
αιωρούμενων στερών σωματιδίων  

1 16.000,00 €     16.000,00 €    
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25 
Δεξαμενή τροφοδοσίας τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας    

1 28.000,00 €       28.000,00 €    

26 
Αντλίες τροφοδοσίας τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας ή δεξαμενής τροφοδοσίας 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας  

4 8.545,00 €      34.180,00 €    

27 Φίλτρα προσρόφησης φωσφόρου  4 30.000,00 €    120.000,00 €    

28 
Πληρωτικό υλικό φίλτρων, προσρόφησης 
φωσφόρου  

4 50.000,00 €    200.000,00 €    

29 
Σωληνώσεις φίλτρων προσρόφησης 
φωσφόρου  

2 19.200,00 €      38.400,00 €    

30 Θυροφράγματα  9 5.000,00 €      45.000,00 €    

31 
Όργανο μέτρησης οξυγόνου, θολότητας και 
αιωρούμενων στερεών,  για δεξαμενές 
απονιτροποίησης και αερισμού 

3 22.000,00 €      66.000,00 €    

32 Είδη υγιεινής κτιρίου διοίκησης  1 2.000,00 €        2.000,00 €    

33 Είδη γραφείου κτιρίου διοίκησης 1 2.000,00 €        2.000,00 €    

34 Σύστημα Scada 1 80.000,00 €      80.000,00 €    

35 Τηλεφωνική γραμμή  1 1.000,00 €        1.000,00 €    

36 
Γέφυρα δεξαμενής καθίζησης (Περιστρεφόμενη 
γέφυρα, κεντρική έδραση, μηχανισμός κίνησης, 
ξέστρο πυθμένα δεξαμενής)  

1 74.850,00 €     74.850,00 €    

37 
Ανταλλακτικά υπερχειλιστή δεξαμενής 
καθίζησης (Διάταξη απομάκρυνσης 
επιπλεόντων) 

1 11.600,00 €      11.600,00 €    

38 
Γέφυρα δεξαμενής παχυντή (Μηχανισμός 
περιστροφής ξέστρου, τύμπανο εξομάλυνσης 
ροής)  

1 38.600,00 €      38.600,00 €    

39 
Ανταλλακτικά υπερχειλιστή συστήματος 
βραδείας ανάδευσης παχυντή (Διάταξη 
απομάκρυνσης επιπλεόντων)  

1 6.120,00 €     6.120,00 €    

40 Φιλτρόπρεσσα  1 100.580,00 €   100.580,00 €    

41 Μονάδα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη  1 22.000,00 €    22.000,00 €    

42 
Σωληνώσεις και λοιπά εξαρτήματα υδραυλικής 
εγκατάστασης και δικτύου ύδρευσης  

1 8.000,00 €        8.000,00 €    

43 Κάγκελα προστασίας σε όλη την εγκατάσταση 1 5.000,00 € 5.000,00 €    

44 Ηλεκτρικός πίνακας Ε.Ε.Λ. 1 15.000,00 €     15.000,00 €    

45 Ρυθμιστής στροφών (inverter) φυσητήρων  4 12.000,00 €      48.000,00 €    

46 Σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας Ε.Ε.Λ. 1 32.000,00 €     32.000,00 € 

47 
Όργανα μέτρησης θολότητας, αιωρούμενων 
στερεών, pH και οργανικού φορτιού για την 
έξοδο του βιολογικού 

1   68.000,00 €          68.000,00 €    

48 Εξωτερικός φωτισμός ΕΕΛ  1   98.420,00 €          98.420,00 €    

49 
Δεξαμενή άρδευσης από PE με 
θερμογαλβανισμένο περίβλημα, όγκου 500 m3 1 

  104.200,00 €         104.200,00 €    

50 
Σωληνώσεις περιμετρικής άρδευσης 
οικοπέδου   1 

    4.750,00 €           4.750,00 €    

51 Αντλητικό σύστημα άρδευσης οικοπέδου 1      3.850,00 €            3.850,00 €    

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 2.382.000,00 € 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%. 
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Άρθρο 6: Παραλαβή εγγράφων και πληροφόρηση ενδιαφερομένων – Παροχή διευκρινίσεων 

6.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους της παρούσας προκήρυξης, να 

παίρνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν τα τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου, 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ταχυδρομική Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100. Αρμόδιος υπάλληλος 

προς τούτο είναι ο κος Γεώργιος Παπασαραφιανός  τηλ. 2371025120 ή FAX 2371025194, όλες τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και όπως προβλέπεται 

παρακάτω. Η προθεσμία παραλαβής  τευχών δημοπράτησης είναι  μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν την 

υποβολή των προσφορών.  

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν. Τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται σε 

έντυπη μορφή στους ενδιαφερόμενους εντός έξι (6) το πολύ ημερών από την παραλαβή της σχετικής 

αίτησης χορήγησης τους, στην ως άνω διεύθυνση και με καταβολή αντιτίμου 5 ευρώ, εφόσον η αίτηση 

έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή  οκτώ (8) ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται με τις ίδιες ως άνω προθεσμίες και σε ψηφιακή μορφή 

(CD) με αντίτιμο 5.ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μην καταβάλει το αντίτιμο 

εφόσον αναλάβει την αναπαραγωγή τους. 

Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται ένα μόνο έντυπο οικονομικής προσφοράς και μία σειρά τευχών 

δημοπράτησης. Οι παραλήπτες υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα 

με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στον Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των 

χορηγηθέντων τευχών δημοπράτησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή 

από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην 

προηγούμενη παράγραφο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία 

αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

6.2 Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για 

το περιεχόμενο της προκήρυξης και των παραρτημάτων της μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 

της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 22.2 παρ. α της παρούσας προκήρυξης, αυτές 

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες η 

διευκρινήσεις, αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι μέχρι και την 25
η
-02-2014 και ώρα 14.30 και εφόσον 

έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα πριν τον διαγωνισμό, χωρίς ο προσφέρων  να έχει σε αυτή την περίπτωση το 

δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους του Δήμου. 

6.3 Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων ή για συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να 

απευθύνονται στο Δήμο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπόψη Κας Α. Αργυρού,  Ε. Παππά 10, .Τ.Κ. 

63100, τηλ. 2371025192 ή FAX 2371025194). Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών θα απαντήσει σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των διαστημάτων του εδαφίου 6.2 και σε όλους όσους έχουν 

παραλάβει τα τεύχη δημοπράτησης. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων 

μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην διεύθυνση που δίδεται στο εδάφιο αυτό, 

χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται 

παραπάνω. Ο Δήμος Πολυγύρου δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
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Άρθρο 7: Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών 

7.1 Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την 

ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο διαγωνισμός κατά συνέπεια θα γίνει την 4
η
  του μηνός Μαρτίου του έτους 

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 πμ και ώρα λήξης την 11:00 πμ.  

Τόπος υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι τα γραφεία του Δήμου 

Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Χαλκιδική. 

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί 

με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου.  

7.2 Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό ότι οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν την προσφορά τους καταθέτοντας την αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού, με την 

επίδειξη της ταυτότητας τους. Οι Ανώνυμες Εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους 

Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι 

Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος προσκομίζει στην περίπτωση αυτή μαζί 

με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Η Αναθέτουσα Αρχή 

ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 

φακέλων που τη συνοδεύουν.  

7.3 Επίσης οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με οποιαδήποτε 

τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, σε αυτήν την περίπτωση δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου πριν την εκπνοή της προθεσμίας που 

καθορίζεται στην προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία.  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες  προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις της 

παρούσας προκήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες χωρίς να 

αποσφραγιστούν, οι προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της 

αξιολόγησής τους. 

7.4 Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει υποβάλει ένσταση κατά της 

προκήρυξης μέσα στο μισό του διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον 

ελληνικό τύπο μέχρι την λήξη υποβολής προσφορών κατά το άρθρο 22.2 της παρούσας ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της προκήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιανδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει 

ευθέως η εμμέσως τους ανωτέρω όρους, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές διαγωνισμού, είτε 

ενώπιων τους είτε εγγράφως. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 8: Συμβατικά στοιχεία της δημοπρασίας 

Τα συμβατικά στοιχεία της δημοπρασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής: 

1. Διακήρυξη 

2. Τεχνική Περιγραφή 
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3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές 

7. Προϋπολογισμός 

8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Άρθρο 9: Δημοσίευση της Προκήρυξης 

Η περίληψη της παρούσας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, θα αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο (ιστοσελίδα Δήμου Πολυγύρου), θα δημοσιευθεί κατά τον νόμο και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

κατά τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονομικές εφημερίδες …………………...........……………………, στις 

εφημερίδες του Νομού ………………………………… καθώς και στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια, στους συνδέσμους και στον 

ΕΟΜΜΕΧ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, στην δε 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 10: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές 

και τεχνικές προϋποθέσεις από την Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια. 

Εξαιρούνται από τον Διαγωνισμό ο υποψήφιοι που δεν πληρούν τις απαντήσεις του Ν.3310/2005 (ΦEK 

30/A´/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.3414/2005(ΦΕΚ279/Α΄/10.11.2005)”. 

1)    Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

α) φυσικά πρόσωπα, 

β) νομικά πρόσωπα  

γ) ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες 

δ) συνεταιρισμοί 

2)    Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει μαζί με τη προσφορά τους να υποβάλλουν τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

2.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου . 
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3.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 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. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται 

και το σχετικό πιστοποιητικό. 

4.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

5. Έγγραφα και δικαιολογητικά του Άρθρου 8 και 12 του Ν3414/2005 

β)   Οι αλλοδαποί:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3) του (α). 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. που θα 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου το οποίο όμως πρέπει να εκδώσει ο νόμιμος εκπρόσωπος του  

νομικού προσώπου. Υπόχρεοι για την προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι στην περίπτωση 

διαγωνιζόμενης Ο.Ε. και Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές, στην περίπτωση της ΕΠΕ 

οι διαχειριστές, στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. και σε 

κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. Επίσης ζητούνται τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα των υποψηφίων εταιρειών (κωδικοποιημένο ή όχι καταστατικό, ΦΕΚ 

ισχύουσας εκπροσώπησης, αναλόγως της εταιρικής μορφής). 

δ)   Οι συνεταιρισμοί: 

1.  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3) του (α).  

3. Έγγραφα και δικαιολογητικά του Άρθρου 8 και 12 του Ν3414/2005 

4. Τα καταστατικά των εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) – ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ 

ε)  Οι ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση. 

2. Έγγραφα και δικαιολογητικά του Άρθρου 8 και 12 του Ν3414/2005 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με 

την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια, σε φάκελο 

προηγουμένου διαγωνισμού και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά 

σχετικά με αυτό. 
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Εφόσον οι προμηθευτές ή κοινοπραξίες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 

υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

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 δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους 

δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

Άρθρο 11: Περιεχόμενα Φακέλων - Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει, πέραν των προβλεπομένων σε άλλα άρθρα της 

παρούσας διακήρυξης, από τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά (με ποινή αποκλεισμού εάν δεν 

υποβληθούν): 

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ» 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο όσο 

προβλέπει η διακήρυξη. 

γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Διακήρυξης και όλων των τευχών 

της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

3.   Ο διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να εφαρμόζει και να καταθέσει με την προσφορά 

το αντίστοιχο πιστοποιητικό για : 

α) σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, με πεδίο 

εφαρμογής τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων. 

β) σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, 

με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

γ) σύστημα διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία Πρότυπο OHSAS 18001 :2007, 

πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, κατασκευή, 

εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

δ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και επειδή η σύμβαση 

της προμήθειας, καλύπτει επιπλέον εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θα 

πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να μνημονεύουν, στο προσύμφωνο του συμφωνητικού ή της κοινοπραξίας, 

τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της 

συγκεκριμένης παροχής. (αρθρ. 39 § 1 και αρθρ.11 του Π.Δ.60/2007). Σε αυτή την περίπτωση η  

απαίτηση πιστοποίησης κατά ISΟ 9001:2008, ISO 14001 : 2004 και OHSAS 18001 : 2007, δεν ισχύει 

για κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις § 5 και 6 του αρθρ. 45 του Π.Δ.59/2007. (βλ. 572/2012 ΕΣ 

Τμ.VI & απόφαση ΔΕΚ της 18.7.2007 C-399/05),ενώ το αντικείμενο εργασιών του κάθε μέλους θα 

πρέπει να είναι συναφές με το τμήμα των εργασιών που θα αναλάβει σύμφωνα το συμφωνητικό της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας .  

 
ε)  Κατάσταση προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση, (επί ποινή αποκλεισμού),  κατά ειδικότητα 

θεωρημένη από αρμόδια αρχή. (Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 
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άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 15 

ετών.) 

Το ελάχιστο αποδεκτό απασχολούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την ρύθμιση και 

υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης του προσφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

είναι : 

- Ένας Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος   

     Μηχανικός, Π. Ε. 

- Ένας Χημικός Μηχανικός, Π. Ε. 

-   Ένας Μηχανικός Αυτοματισμών, Τ.Ε.                                                                                                                 

-   Δυο (2) αδειούχοι συντηρητές Ηλεκτροτεχνίτες Γ΄ ειδικότητας                                                             -   

-   Ένας (1) αδειούχος συντηρητής υδραυλικός                                                                                       

Η απασχόληση του παραπάνω προσωπικού θα αποδεικνύεται με την κατάθεση στο φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής της κατάστασης εργασίας θεωρημένης από την επιθεώρηση εργασίας. 

στ)  Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:                                 

- Ένα (1) γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο.                                                                                                 

- Δυο (2) ημιφορτηγά αυτοκίνητα.                                                                                                                        

- Μηχανουργείο με βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό για την συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ε. Ε. Λ.                                                                                             

Η ύπαρξη των παραπάνω θα αποδεικνύεται για μεν τα οχήματα με την κατάθεση της άδειας 

κυκλοφορίας κάθε οχήματος, για δε το μηχανουργείο με περιγραφή των δραστηριοτήτων και 

εγκαταστάσεων και πίνακα του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης για την συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Ε. Ε. Λ. 

ζ) Κατά το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, παρ. 5 και 6, οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την 

χρηματοοικονομική και τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου 

είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου 

προσωπικού, ή του αναγκαίου εξοπλισμού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων 

εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή 

τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς 

συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό 

πρόσωπο και αφορά την αποκλειστική διάθεση στον διαγωνιζόμενο της απαιτούμενης τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας για την εκτέλεση της ρύθμισης και υποστήριξης της λειτουργίας και 

συντήρησης του προσφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, μη 

δυνάμενης αντικατάστασής του χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον, σε κάθε 

περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, 

καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

τρίτου φορέα. Η συνεργασία που αφορά την ανωτέρω ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι 

υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ρύθμισης, υποστήριξης της λειτουργίας και 

συντήρησης του προσφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος ο ανάδοχος. 
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4. Για να διαπιστωθεί η προσωπική κατάσταση του υποψηφίου, οι διαγωνιζόμενοι (υποψήφιοι 

προμηθευτές) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους: 

 α) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

 - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 - Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

 - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 

του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

- Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας. 

 

5. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της παραδεκτής συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι       

υποψήφιοι  και  κάθε  μέλος  της  κοινοπραξίας/ ένωσης  αυτών  υποβάλλουν επί ποινή      

αποκλεισμού  μαζί  με  την  προσφορά  τους  στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα παρακάτω      

οριζόμενα στοιχεία και  δικαιολογητικά για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του 

διαγωνιζόμενου. Η χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Χρηματοπιστωτική ικανότητα. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης τραπεζών για την πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που 

δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση του για χρηματοδότηση αν και 

εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε 

ποσοστό τουλάχιστον 20% του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. της παρούσας προκήρυξης 

για την οποία υποβάλλεται προσφορά.  

β)  Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (2010, 2011, 2012), του 

συμμετέχοντα περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την 

έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  Ο ελάχιστος αποδεκτός κύκλος 

εργασιών αθροιστικά στην τριετία, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό της 

προμήθειας, δηλαδή  2.382.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ.                                                                                   

γ) Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 

χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.                              

δ) Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΠΔ. 

60/2007 με τα ζητούμενα στοιχεία στον Φάκελο Δικαιολογητικών. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και 

δεν προχωρά η αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

 

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

1. Οι κατασκευαστές του προσφερόμενου εξοπλισμού, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΙSO 9001 : 2008 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από επίσημο οργανισμό. 
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2. Τεχνική περιγραφή συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια όλων των συστημάτων και 

συσκευών που θα προσφερθούν και θα συμπεριληφθούν στον φάκελο τεχνικής προσφοράς και 

όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών. Συστήματα 

τα οποία είναι ατελή απορρίπτονται κατά την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς. 

3. Προσφορά η οποία παραλείπει την προσφορά συσκευής ή συστήματος, όπως αυτό περιγράφεται 

στην μελέτη απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατά την φάση της τεχνικής αξιολόγησης. 

Προσφορά η οποία υποβάλλει αντλία, συσκευή, σύστημα μικρότερης της απαιτουμένης 

δυναμικότητας – δυνατότητας από την απαιτουμένη από την μελέτη και την Τεχνική προδιαγραφή, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτος κατά την φάση της τεχνικής αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 12: Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα 

προέλευσης και κατασκευής του εξοπλισμού που προσφέρουν. 

2) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα προσφερόμενα συστήματα μερικά ή ολικά, 

πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας από την οποία 

θα προμηθευτούν τον εξοπλισμό, με την οποία θα δηλώνεται η αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας 

για την συγκεκριμένη δημοπρασία, σε περίπτωση κατακύρωσης στον διαγωνιζόμενο, υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

Άρθρο 13: Τρόπος Σύνταξης και υποβολής των Προσφορών 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 

οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ.  Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης 

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε.  Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: 

 Φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. (δύο φάκελοι, ο φάκελος με τα πρωτότυπα 

δικαιολογητικά και την ένδειξη  ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και φάκελος με την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ). 

 Φάκελος τεχνικής προσφοράς (δύο φάκελοι, ο φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και την 

ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και φάκελος με την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ). 

 Φάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

1) Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής όπου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και η εγγύηση συμμετοχής. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής φέρει τις ενδείξεις: 

α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης 
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δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

2) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη: 

α. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη: 

α. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο πλήρης τίτλος διακήρυξης 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης 

είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο του ζητούμενου εξοπλισμού, δε γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 14: Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 

είτε ενώπιων της, είτε εγγράφως. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 15: Τιμές 

α) Οι τιμές των προσφορών θα είναι σε Ευρώ, σταθερές και δεν αναθεωρούνται, ούτε θα 

αναπροσαρμόζονται (εκτός αν καθορίζονται με αγορανομική διάταξη). Προσφορά που θέτει όρο 

αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Οι προμηθευτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν το κόστος 

των προσφερομένων συστημάτων και με την συμμετοχή τους στη δημοπρασία θεωρείται ότι 

παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που θα οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία 

και ιδιαίτερα στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. 

β) Η προσφερόμενη τιμή αφορά την προμήθεια εγκατεστημένου εν λειτουργία εξοπλισμού και  

προκατασκευασμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών . 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη. Το Φ.Π.Α θα αναγράφεται σε χωριστή γραμμή. 

γ) Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα αναγραφεί αριθμητικώς αλλά και απαραίτητα ολογράφως. Σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ της αριθμητικής και ολόγραφου τιμής θα υπερισχύει η τιμή που 

αναγράφεται ολογράφως. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται τιμή 

ξεχωριστά για κάθε ένα από τα συστήματα που περιλαμβάνονται στο έντυπο του προϋπολογισμού 

προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.                                                                    

Τυχόν υπολογιστικά ή αθροιστικά λάθη διορθώνονται από την Επιτροπή διαγωνισμού. 

δ) Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών υπό όρους.                        

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται 

υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους 

προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 

ε) Δεν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

στ) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική αξία των προσφερόμενων συστημάτων και όχι 

σε επί μέρους τιμές συστημάτων. 

ζ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Άρθρο 16: Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις, που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο  Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό 

ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς 

τον οποίον απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 

απαίτηση (κυρία οφειλή). 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν  καταρχήν: 

α)  Την ημερομηνία έκδοσης 

β)  Τον εκδότη 

γ)  Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται 

δ)  Τον αριθμό της εγγύησης 
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ε)  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ)   Τον τίτλο της προμήθειας για την οποία παρέχεται η εγγύηση,  

η)  Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

της ένστασης της διζήσεως, ββ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας 

Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,  

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) από εγγύηση συμμετοχής υπέρ 

του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  

της μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.                                                                                                  

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 

ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.                                                                                                                                                  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους διαγωνιζομένους μετά την υπογραφή της 

σύμβασης με τον Ανάδοχο και την κατάθεση της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με την 

οριστική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς 

Φ.Π.Α.                                                                                                                                                             

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και της 

κατάθεσης από αυτόν της εγγυητικής καλής λειτουργίας. 

4) Ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) 

διαρκείας τουλάχιστον δύο ετών, με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής των 

προκατασκευασμένων συστημάτων του εξοπλισμού επεξεργασίας λυμάτων.                                                 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο με την παρέλευση των δύο ετών από την 

ημερομηνία της οριστικής παραλαβής. 

5)  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 18: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

18.1  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά 

αλλαγή για χρονικό διάστημα 300 ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

18.2  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 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 μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες 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 τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. 
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Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους. 

Άρθρο 19: Αξιολόγηση προσφορών – Διευκρινίσεις προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές 

προδιαγραφές) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του 

άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους διευκρινίσεις σχετικά με 

το περιεχόμενο της προσφοράς τους. Οι διευκρινίσεις είναι υποχρεωτικές για τον διαγωνιζόμενο. 

Για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

- Ο χρόνος παράδοσης των συστημάτων 

- Η ποιότητα των προσφερόμενων συστημάτων με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. 

- Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

- Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

- Λοιπά κριτήρια όπως παρακάτω αναλύονται. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον 

συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το 

αυτό αποτέλεσμα. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 

σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με 

βάση την παρακάτω διαδικασία: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία (χωρίς την οικονομική προσφορά), κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, όπως 

αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε ομάδα έχει συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισμα όλων των 

συντελεστών βαρύτητας ανέρχεται ποσοστιαία σε 100. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  
ΟΜΑΔΟΣ % 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ % 

1. Α΄ΟΜΑΔΑ 60%   

1.1 
Η πληρότητα των συστημάτων σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης (τεχνική περιγραφή και τεχνικά έντυπα για το σύνολο του Η/Μ 
εξοπλισμού). 

 35 
 

1.2 
Η συμμόρφωση των προσφερόμενων υλικών και συστημάτων με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

 35  

1.3 
Η ποιότητα του Η/Μ εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης  

 15  

1.4 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η αποδοτικότητα του προσφερόμενου 
συνολικού συστήματος. 

 15 
 

 Σύνολο βαθμών ομάδας   100  
2. Β΄ΟΜΑΔΑ 30%   
2.1 Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης  20  

2.2 
Εξυπηρέτηση και η τεχνική βοήθεια μετά την πώληση με χρόνο 
ανταπόκρισης συνεργείου εντός 24ώρου 

 40  

2.3 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας  20  
2.4 Μεταφορά τεχνογνωσίας – εκπαίδευση προσωπικού  20  

 Σύνολο βαθμών ομάδας   100  
3. Γ΄ ΟΜΑΔΑ 10%   
3.1 Η επιμελής παρουσίαση και σαφήνεια της προσφοράς.  20  
3.2 Η πληρότητα της προσφοράς  50  
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3.3 Πληρότητα παρουσίασης του συστήματος αυτοματισμών, ελέγχου.  30  
 Σύνολο βαθμών ομάδας   100  

 
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Κάθε στοιχείο της ομάδας 

βαθμολογείται με βαθμολογία από 0 έως 100. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 100, ενώ η ελάχιστα 

απαιτητή βαθμολογία (όριο απόρριψης) είναι  70. Αν η επιμέρους βαθμολογία κάποιου από τα 

παραπάνω στοιχεία των ομάδων, είναι μικρότερη του 70, η προσφορά απορρίπτεται, αποκλείεται από 

την περαιτέρω αξιολόγηση και η οικονομική προσφορά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προμηθευτή. Η 

συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται από την βαθμολογία των στοιχείων της ομάδος σε 

συνδυασμό με τον συντελεστή βαρύτητας κάθε στοιχείου. Το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών των 

τριών ομάδων, επί τον συντελεστή βαρύτητας κάθε ομάδος, αποτελεί την συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς. 

 Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η επάρκεια των υπηρεσιών Εγγύησης - Συντήρησης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με τους προτεινόμενους 

χρόνους παροχής υπηρεσιών (χρόνο εγγύησης καλής  λειτουργίας), μετά την Οριστική Ποιοτική και 

Ποσοτική παραλαβή της προμήθειας (του συστήματος)  καθώς και την διαδικασία που θα ακολουθήσει το 

προσωπικό του προμηθευτή για την αποκατάσταση βλαβών, τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων 

εφαρμογής, προληπτική συντήρηση, κ.λ.π. ώστε το προσφερόμενο σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και 

αξιόπιστα. 

Συγκεκριμένα μετά τη οριστική παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει συντήρηση του 

συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς 

και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν. Για το παραπάνω  προσφερόμενο διάστημα 

εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος 

καθώς και επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε 

περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών και θα πρέπει να 

αποδεικνύεται στην προσφορά ο τρόπος επέμβασης εντός του προαναφερόμενου χρονικού ορίου.  

 

 Μεταφορά τεχνογνωσίας – εκπαίδευση προσωπικού 

Η επάρκεια της εκπαίδευσης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με το προτεινόμενο από το διαγωνιζόμενο 

χρονοπρόγραμμα, πλήθος εκπαιδευομένων και περιεχόμενο εκπαίδευσης σε σχέση με την κάλυψη των 

αναγκών για λειτουργία και συντήρηση του προσφερόμενου συστήματος από το προσωπικό του Δήμου 

και την προσφερόμενη τεκμηρίωση. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

Άρθρο 20: Αποσφράγιση προσφορών 

Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών στο προηγούμενο στάδιο ενστάσεων – προσφυγών κατά της 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και 

ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους 

συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική 
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ανακοίνωση που θα τους αποστείλει με τηλεομοιοτυπία (fax) δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον προ 

της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που 

πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε 

ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου 

εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 

διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και 

ελέγχει τις οικονομικές προσφορές κατά την σειρά της αρχικής υποβολής, 

Μετά τα παραπάνω ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων και καταγραφή των τιμών 

στο σχετικό πρακτικό. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

συμμετέχοντες.   

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει την 

ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των άρθρων της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού καταχωρεί στο πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, 

αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των οικονομικών 

προσφορών, υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 19 και άρθρο 20 και καταχωρεί σε πρακτικό τον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών. Το 

πρακτικό αυτό κοινοποιεί στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται με βάση την τιμή : 

  Τi = 0,85 X (ΣΚi) / max (ΣΚ) + 0,15 X min (Π) / (Πi)  

 όπου, 

ΣΚi : η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

Πi : η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου i 

max(ΣΚ): Ο βαθμός της τεχνικής προσφοράς με την μεγαλύτερη βαθμολογία . 

min(Π):   η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς. 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη τιμή Τ της κατάταξης. Μεταξύ ισοτίμων, 

μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία στα τεχνικά στοιχεία  προσφοράς κατά 

την αξιολόγηση. 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει στην Προϊσταμένη 

Αρχή τα πρακτικά του διαγωνισμού, τις τυχόν ενστάσεις και την εισήγηση της για τις τυχόν ενστάσεις 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη όλα τα υποβληθέντα παραπάνω σχετικά στοιχεία, προχωρεί 

σε έκδοση αποτελέσματος, ανακήρυξη μειοδότη και των επόμενων μειοδοτών κατά σειρά. 

Η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό 

διαγωνιζόμενους, με τηλεομοιοτυπία (fax).  

 

Άρθρο 21: Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου.  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών καλείται ο ανάδοχος εντός 20 ημερών να προσκομίσει 

τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά-έγγραφα  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός 

είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος 

ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΞΜ-3ΑΩ



 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ  - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                         19 

Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η Σύμβαση συνάπτεται 

με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 

21.1.   Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβιασμού, πλαστογράφησης, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

21.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασμού, πλαστογράφησης, 

ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

 

21.3. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασμού, πλαστογράφησης, 

ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

 

21.4. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από 
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το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασμού, πλαστογράφησης, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) 

περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 

απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 

 

21.5. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί 

Α.  Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

Β.  (1) Οι Ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τα 

μέλη που αποτελούν αυτήν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 

πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.  

(2) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης της εργασίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

(3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 

των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 

προσφοράς με την ίδια τιμή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου.  

 

 Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα-δικαιολογητικά 

που αναφέρονται ανωτέρω ή στα λοιπά άρθρα της διακήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή 

που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους 

προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή έγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως 

και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής 

του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα 

υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα 

αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.  

ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΞΜ-3ΑΩ
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Στην περίπτωση κήρυξης του (προσωρινού) αναδόχου έκπτωτου λόγω μη προσκόμισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, μπορεί σε βάρος να επιβληθεί σε βάρος του εκτός από την κατάπτωση 

της εγγυητικής συμμετοχής και κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της αναθέτουσας αρχής ή το 

τυχόν διαφέρον που θα προκύψει (άρθρο 35 παρ 5 του ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 22: Έννομη προστασία – Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές 

22.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς 

του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

(ενδικοφανής προσφυγή).  

Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 

αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 

προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

22.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 

όργανο του φορέα, ως εξής:  

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:  

 εντός του μισού χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

 Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  

 β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή 

οποιουδήποτε προσφέροντα στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 

του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος 

έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.   

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

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού.  

 Η ένσταση κατά της συμμετοχής προσφέροντα στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.  

 γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής 

πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και 

το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.  

 δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 

νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων 

ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως 

άνω δικαιολογητικών.  

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον 

μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό 

όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.  

22.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερό-

μενους, δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΞΜ-3ΑΩ
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22.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά 

την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.  

22.5. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, 

για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων 

υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του  Ν.3886/10  και τον Ν.  3900/10. Με το Ν3886/10 επέλθει 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, το οποίο παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το 

άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

22.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, ήτοι ποσό 2.382,00 €, συνοδευμένες είτε από 

απόδειξη  είσπραξης από Ταμείο Εφορίας ΔΟΥ, είτε από κατάθεση υπέρ του Δημοσίου σε 

οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται 

στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). 

Άρθρο 23: Ακύρωση του διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να 

ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πριν την κατακύρωση, να επαναλάβει 

αυτόν ή να ματαιώσει το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,  

β)  εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

Άρθρο 24: Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης 

24.1 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως, με αντίστοιχη 

ενημέρωση και προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. 

24.2 Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, καλείται να υπογράψει σύμβαση με την 

Αναθέτουσα Αρχή, αφού έχει κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού στους 

λοιπούς διαγωνιζομένους και αφού έχουν παρέλθει οι προθεσμίες, που ορίζονται Ν.3886/2010 για 

την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας των διαγωνιζομένων. Ο επιλεγείς Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου προς το 10 % 

της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι μέχρι 

την επιστροφή της κατά την οριστική παραλαβή του Έργου. Η επιστροφή της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την 

εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου , εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους 

του Αναδόχου 

24.3 Αν περάσει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει την 

σύμβαση ή δεν προσκομίσει την κατάλληλη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό  και η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει να υπογράψει τη σύμβαση ο επόμενος στην κατάταξη 

αξιολόγησης των προσφορών διαγωνιζόμενος. 

24.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την 

παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που θα απευθύνονται ή θα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο 

από τα γραφεία της Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

24.5.  Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του 

στην Ελλάδα αν υπάρχει, διαφορετικά αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό Ανάδοχο.  

ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΩΞΜ-3ΑΩ
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Άρθρο 25: Εναλλακτική προσφορά 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Άρθρο 26: Τιμή προσφοράς 

Δεν επιτρέπεται επί ποινής αποκλεισμού η υποβολή τιμών που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό της 

μελέτης ούτε στο σύνολο, ούτε στα επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας. 

Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν απορρίπτονται. Στην 

περίπτωση αυτή ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για την 

αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι παρασχεθείσες 

διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του 

έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική  Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Άρθρο 27: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα 

έγγραφα 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 που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα θεωρημένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο 

Εξωτερικών. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ΄ 

εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των μηχανημάτων, οργάνων και συσκευών μπορεί να 

είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

Άρθρο 28: Πληρωμές - Παραλαβές 

Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Αντίστοιχα 

μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν να αποδεσμεύονται τα 

αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από τριμελή 

επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι : 

 1ο Στάδιο 

 Με την εγκατάσταση του κάθε ξεχωριστού εξοπλισμού μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών. 

 Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατ’ αρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος εξοπλισμού. 

 Θα συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 85% του αντίτιμου του συνόλου του 

εγκατασταθέντος εξοπλισμού. 

 2ο Στάδιο 

 Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης όλου του Η/Μ εξοπλισμού και τη δοκιμαστική και επιτυχή 

λειτουργία αυτού και αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου 

και οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής (πέρας δοκιμαστικής λειτουργίας). Ο λογαριασμός που θα το συνοδεύει θα είναι το συνολικό 

ποσό της σύμβασης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής 

και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας (του συστήματος), οπότε και θα επιστραφεί το υπόλοιπο της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει δοθεί η αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας. 

- Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες 

πληρωμές. 
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- Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στο Δήμο μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Άρθρο 29: Προκαταβολές  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής μέχρι 40% 

Άρθρο 30: Χρόνος υλοποίησης προμήθειας και εκπαίδευσης προσωπικού Δήμου   

Ως χρόνος υλοποίησης προμήθειας ορίζεται το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Ως χρόνος 

εκπαίδευσης ορίζεται ο χρόνος της δοκιμαστικής λειτουργίας και η λειτουργία κάθε επιμέρους υλικού για 

ένα μήνα. 

Άρθρο 31: Τοπικές συνθήκες 

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης καθώς και των 

επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 32: Αναθεώρηση 

Οι τιμές της προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

Άρθρο 33: Επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά ανακύπτουσα τόσο κατά το στάδιο της διενέργειας της δημοπρασίας όσο και κατά το 

στάδιο που ακολουθεί μετά την κατάρτισή της λύεται ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων 

(Αποφάσεις ΣτΕ112/98, ΕΑ 1110/07 Κλπ.) 

Άρθρο 34: Κατάρτιση σύμβασης 

Η σύμβαση θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη 

δημοπράτησης και την προσφορά του αναδόχου. 

Για θέματα που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που προκύψουν 

αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, για την επίλυση των διαφορών θα λαμβάνονται 

υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και η οικονομική του 

προσφορά. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα σε είκοσι ημέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει σύμβαση και δεν καταθέσει την εγγυητική καλής 

εκτέλεσης μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η 

εγγύηση συμμετοχής του, χωρίς άλλη προειδοποίηση ή νομική ενέργεια. 

Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή. μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον 

επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

Άρθρο 35: Πλημμελής προμήθεια 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προσερόμενων συστημάτων διαπιστωθούν αποκλίσεις 

από τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη, τις προδιαγραφές και την προσφορά του προμηθευτή, 
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τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 36: Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ευθύνη του καταστεί υπερήμερος όσον αφορά τον χρόνο παράδοσης των 

προκατασκευασμένων συστημάτων, υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των καθυστερήσεων υπερβεί τον ένα μήνα η ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται εφόσον οι καθυστερήσεις οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναθέτοντος. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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