
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 17

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ενάτη

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

22842/23-10-2012 πρόσκληση τoυ Πρ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

∆ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος, 6.Θωµάς

µέλος Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

  Πολύγυρος    29/10/2012

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ/ 23278

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

17/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή ενάτη (29η) Οκτωβρίου 2012 και ώρα  12:00  στ

ήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρ

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

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία

, 6.Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη Ο.Ε., 7.Σιµώνης

Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

/2012 

3278 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

λυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 

ου Ν. 3852/10. 

ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3.Μαρία Σαράντη, 4. ∆ήµητσας 

Ε Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό 
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Αριθµός θέµατος: έκτακτο  

 

 

 

Ακύρωση διαγωνισµού, έγκριση εκ νέου όρων διακήρυξης 

για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας «∆ιαχείριση 

αστικών απορριµµάτων και ανακύκλωση» (Προµήθεια 

κάδων απορριµµάτων 1000 lt) & περιορισµό προθεσµίας 

δηµοσίευσης 

Αριθµός Απόφασης: 271 

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

πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά την αποδοχή των µελών της Επιτροπής, λόγω του 

κατεπείγοντας να συζητηθεί το πιο πριν από την ηµερήσια διάταξη τόνισε τα παρακάτω: Όπως καλά 

γνωρίζετε το Πράσινο Ταµείο µε το µε αριθ. πρωτ. 3498/26-9-012 έγγραφό του µας γνωστοποίησε 

ότι µε το µε αριθ. 34.4.1/25-9-012 πρακτικό του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου εγκρίθηκε η ένταξη 

του ∆ήµου Πολυγύρου στο χρηµατοδοτικό του πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» 

µε το ποσό των 500.000€ για την αγορά ενός απορριµµατοφόρου τύπου πρέσσας 16 κυβικών , 655 

κάδων απορριµµάτων 1000 λίτρων 1700 κάδων κοµποστοποίησης. 

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

περαίωσης όλων των ενεργειών ορίσθηκε η 30/10/012 ήδη 30/11/2012,  ενώ παράλληλα ύστερα 

από ενέργειες του Πράσινου Ταµείου προς την Ενιαία Αρχή Προµηθειών και απόφαση αυτής 

εξαιρέθηκαν οι παραπάνω προµήθειες από την απαιτούµενη έγκριση προµηθειών την µε αριθ. 

Π1/2953/2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανασίου Σκόρδα που δηµοσιεύθηκε στο 

µε αρ. 2810/17-10-2012 ΦΕΚ Τεύχος Β’. 

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

χρόνος δηµοσίευσης της διακήρυξης ορίζεται σε 20 ηµέρες. 

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

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

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

δέκα (10) ηµέρες».  
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Στην προκειµένη περίπτωση η ένταξη της πράξης «∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων και 

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

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

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

µηνός Οκτωβρίου (30/10/012) ήδη 30/11/2012 πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µε τη συνήθη 

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

χρόνος δηµοσίευσης στις δέκα ηµέρες όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.α  του άρθρου 10 του 

ΕΚΠΟΤΑ λόγω του κατεπείγοντος και της µη δυνατότητας περαίωσης όλων των απαιτούµενων 

διαδικασιών µέχρι την 30/10/012, ήδη µέχρι την 30/11/2012. 

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

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

πλευρά του Πράσινου Ταµείου, την από 28/9/2012 επιστολή του ∆ήµου προς το Πράσινο Ταµείο 

για την περαίωση όρων των διαδικασιών µέχρι την 30/11/2012, όπως επίσης και την µε αριθ. 

373/012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία έγινε αποδεκτή η παραπάνω χρηµατοδότηση των 

500.000€ και αποφασίσθηκε να γίνει η προµήθεια των παραπάνω µε δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό, 

ενώ παράλληλα ο διαγωνισµός που προκηρύχθηκε µε την αριθ. 250/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής πρέπει να γίνει εκ νέου, γιατί προκηρύχθηκε πριν από την 17/10/2012 που 

δηµοσιεύθηκε η κοινή Υπουργική απόφαση για την εξαίρεση των παραπάνω προµηθειών από το 

Ε.Π.Π. λόγος για τον οποίο µαταιώθηκε ο ορισθείς διαγωνισµός. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Ανακαλεί ολοκληρωτικά την µε αριθ. 250/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

2. Εγκρίνει εκ νέου τους όρους της διακήρυξης για την προµήθεια την προµήθεια κάδων 

απορριµµάτων 1000 lt, µε ανοιχτό διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή, που εξαιρέθηκαν από το Ε.Π.Π. µε την υπ΄αριθ. Π1/2953/2012 Απόφαση του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης Αθ. Σκόρδα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2810/17-10-2012, τεύχος 

Β’ ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1Ο : ∆ιατάξεις που ισχύουν για την προµήθεια 

 

α) το Ν. 2286/1995 για τις προµήθειες του δηµοσίου τοµέα – ΦΕΚ 19/Α/01-02-95 και το Ν. 

2503/1997 για τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την Τ.Α. 

και άλλες διατάξεις ( άρθρο 13 ) – ΦΕΚ 107/Α/30-05-97 

 

β) την µε αρ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (  ΕΚΠΟΤΑ ) για το ενιαίο κανονισµό 

προµηθειών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης – ΦΕΚ 185/Β/23-03-93 και  

 

γ) το Π∆ 370/95 για το συντονισµό των διαδικασιών για την σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών – 

ΦΕΚ 199/Α/14-09-95 , όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. Π1/1105/02-03-2006 του Υπ. 

Ανάπτυξης , Γ.Γ.Εµπορίου µε θέµα την εφαρµογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή: 

α. Η διακήρυξη 

β.  Τιµολόγιο προσφοράς  

γ.  Προϋπολογισµός προσφοράς  

δ.  Οι τεχνικές προδιαγραφές και 

ε. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, ερωτηµατολόγιο, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

µειοδότη. 

 

Η σύµβαση θα καταρτισθεί µε βάσει τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 25 και 27 

έως 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο:Προϋπολογισµός της προµήθειας. 
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Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 117.081,25 ΕΥΡΩ µη συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. (23%). 

Η πηγή χρηµατοδότησης της συγκεκριµένης προµήθειας θα είναι από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και υπάρχει 

εγκεκριµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου και στον κωδικό αριθµό 02.25.7135.006                   . 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός. 

 

4.1 
Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου, την δεκάτη τετάρτη (14η) του µηνός 

Νοεµβρίου έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα µε ώρα έναρξης παραλαβής των 

προσφορών την 9.00 και ώρα λήξης την 10.00. 

 

4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από την υπάλληλο 

Α. Πατσιούρα στο τηλέφωνο 2371350752 ή FAX 22266 κατά τις εργάσιµες ώρες. 

 

4.3 Ορίζουµε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών) 

αποτελούµενη από τους  

1) Αθανάσιος Τάσιος,  

2) Άννα Πανταζή,   

3) ∆ηµήτριος Τζιότζιος,  

 

Σαν αναπληρωµατικά µέλη όλων των παραπάνω ορίζουµε τους : 

1) Ελευθερία Τυροβούζη  

2) Γεώργιος ∆ιαµαντουλάκης,  

3) Χρήστος Σαράντης,   

 

4.4 Ορίζουµε επιτροπή διενέργειας αξιολόγησης των προσφορών αποτελούµενη από τους : 

1) Αθανάσιος Τάσιος,  

2) Άννα Πανταζή,   

3) ∆ηµήτριος Τζιότζιος,  
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Σαν αναπληρωµατικά µέλη όλων των παραπάνω ορίζουµε τους : 

1) Ελευθερία Τυροβούζη  

2) Γεώργιος ∆ιαµαντουλάκης,  

3) Χρήστος Σαράντης,   

 

1.5 Εφόσον ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής ζητήσει εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξη (6) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές 
πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την λήψη 
της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή 
ανεφάρµοστη, τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

4.6 Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο ∆ήµο Πολυγύρου για την απόκτηση των εγγράφων της 

προµήθειας, ανέρχεται σε 15,00 Ευρώ 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο :∆εκτοί στον διαγωνισµό. 

Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στον διαγωνισµό γίνονται: 

α. Οι Έλληνες πολίτες  

β. Οι αλλοδαποί 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

δ. Οι συνεταιρισµοί και  

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια, την 

φερεγγυότητα τους, την επαγγελµατική αξιοπιστία τους, την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση 

τους καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : Φάκελος προσφοράς. 
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6.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού 

της αντίστοιχης προσφοράς. 

 

6.2 Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συµµετοχή στον διαγωνισµό θα είναι 

έγγραφες, στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της 

εταιρείας στην Αγγλική γλώσσα). 

 

6.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο 

όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς το ∆ήµο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων και ανακύκλωση (Προµήθεια κάδων 

απορριµµάτων 1000 lt) 

Αριθµός απόφασης έγκρισης όρων διακήρυξης 250/2012 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 25/10/2012 

Τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

 

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

δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις παραπάνω ενδείξεις. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

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

 

α. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 8ο της παρούσης, µε την σειρά που αυτά 

ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους και η 

εγγύηση συµµετοχής. 
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β. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6.3 της παρούσης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφεροµένου υλικού καθώς και το ερωτηµατολόγιο (όταν ζητείται) προσεκτικά σύµφωνα µε τις 

τεχνικές οδηγίες. 

 

Μέσα στον φάκελο θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του 

υλικού στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά 

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

γ. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 6.3 της παρούσης. 

Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και 

µόνο υλικά σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. και των τελών από τα οποία ο Ο.Τ.Α. απαλλάσσεται µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 

διακήρυξη. 

Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

 

6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η δε 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 

έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  
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6.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 

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

όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται 

αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο 

όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: Προέλευση και εργοστάσιο κατασκευής των προσφεροµένων υλικών 

 

7.1 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα 

Κοινοτικής προέλευσης. 

 

7.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει το προσφερόµενο υλικό 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του υλικού προϊόντος µεσολαβούν 

διάφορες βάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο 

και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στην διαµόρφωση της τιµής του 

τελικού προϊόντος για κάθε µία απ’ αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω 

δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά απορρίπτεται 

και η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο 

Υπουργείο Εµπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από 

διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του δηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. 

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή 

µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου 

και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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7.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο υλικό µερικά ή ολικά σε δικό τους 

εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 7.2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει 

να συνάψουν σ’ αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα 

κατασκευαστεί το υλικό µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο :Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής  

8.1 Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος στον διαγωνισµό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή 

του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας 

που είναι εγκατεστηµένος και ειδικότερα όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7ο της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/93 «Περί εκδόσεως Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 85/23-3-93). 

 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινή 

αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά : 

 

∆ήλωση για εκτέλεση ή µη από αυτούς οµοίων κατασκευών µε τις προσφερόµενες που θα αναφέρει µε 

λεπτοµέρεια τους ∆ήµους και τις Κοινότητες εσωτερικού ή εξωτερικού που έχει προµηθεύσει όµοια είδη. 

 

∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας το υπό 

προµήθεια υλικό στον χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 

 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού έτοιµου 

(πλήρους) προς λειτουργία. 
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Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτιο του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το (5%) της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 

δαπάνης της προµήθειας σαν εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται στο 10ο 

άρθρο της παρούσης. 

 

Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης η επιχειρηµατική δοµή της 

(µορφή επιχείρησης εύρος δραστηριότητας κύρος κ.λ.π.) και οι εµπορικές της επιδόσεις.  

 

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και η οργάνωση αυτής για παροχή service στα 

προσφερόµενα είδη. 

Ρητή αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

∆ήλωση ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόµενα οκτώ (8) χρόνια 

τουλάχιστον. 

 

Αναλυτική κατάσταση προσωπικού εργαζοµένων στην επιχείρηση καθώς και κατάσταση τεχνικού 

προσωπικού θεωρηµένη από αρµόδια υπηρεσία. 

 

Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 14001 και ISO 9001 για τεχνική υποστήριξη και κατασκευή ή 

εµπορία των υπό προµήθεια ειδών του προµηθευτή και του κατασκευαστή. 

 

Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/3/5/6-από πιστοποιηµένα κέντρα- για τα υπό προµήθεια 

είδη, µε τα αναλυτικά τέστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία 

των κάδων (χωρητικότητα κ.α.). 

 

8.2 Εκτός από τα παραπάνω οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης επί ποινή αποκλεισµού: 
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α. Οι Έλληνες πολίτες 

 

1) 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. 

 

2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης 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 και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 
το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα που θα έχουν 
εκδοθεί το πολύ έξη (6) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

β. Οι Αλλοδαποί 

 

1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής 
της χώρας εγκατάστασης 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 αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. της παραγράφου 
αυτής. 

 

3) Πιστοποιητικό της Αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 
του Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

 

γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά  
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Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 

ή ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

 

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 περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α. της παραγράφου αυτής. 
 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

 

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

 

2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή 
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 

 

Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

8.3 Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που 

κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

8.4 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 και δεν έχει λήξει η 

ισχύς τους θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 
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8.5 Εφόσον οι προµηθευτές 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. 

 

8.6 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 στην χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 

αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

8.7 Οι παραπάνω ενώσεις προµηθευτών δικαιούνται συµµετοχής εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι : 
 

8.7.1 

(α) Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του 

προσφερόµενου προϊόντος. 

 

(β) Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό 

τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. 

 

8.7.2 Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων 

(2) και (3) της παραγράφου 2α του άρθρου 8 του παρόντος. 

 

8.7.3 Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε απ’ όλους 

τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού 

ή µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
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8.7.4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 

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

σύµβασης. 

 

8.7.5. Σε περίπτωση που εξαιτίας 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 ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

 

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

Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της σύµβασης, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

8.8 Τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται αντίστοιχα στις παραγράφους του παρόντος άρθρου 8 τα 

καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι µε την επίδειξη της ταυτότητας τους ή για τις ανώνυµες 

εταιρείες εξουσιοδοτηµένο άτοµο το οποίο εκτός της ταυτότητας του θα προσκοµίσει πρακτικό του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στον συγκεκριµένο 

διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο 

καταθέτων αυτή. 

 

8.9 Τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται αντίστοιχα στις παραγράφους του παρόντος άρθρου 8, 

εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά εφόσον έχουν 

κατατεθεί στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά 

σχετικά µε αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Κατακύρωση - Σύµβαση  
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Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει: 

 

9.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που είναι τα των άρθρων 5 και 8 της διακήρυξης. 

 

9.2 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο τεχνικής περιγραφής του προσφερόµενου είδους, τα σχέδια 
και άλλες πληροφορίες που καθορίζονται από τις "τεχνικές προδιαγραφές" της µελέτης και πίνακα µε 
τα εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εξαρτήµατα µηχανισµού κ.λ.π. που θα χρησιµοποιηθούν για 
την κατασκευή στην Ελλάδα µε λεπτοµέρειες τεχνικές περιγραφές τους. 

 

9.3 Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη κατά τρόπο που 

αναφέρεται στο άρθρο 11 της διακήρυξης. 

 

9.4 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια Επιτροπή του διαγωνισµού του άρθρου 4 της 

παρούσης διακήρυξης την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό. 

 

9.5 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρεία ή ένωση 

προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 

συµµετέχει στον διαγωνισµό. 

 

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο 

όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει στον διαγωνισµό. Επίσης 

δεν µπορεί να συµµετέχει στον διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει 

σ' αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή άλλο τρόπο αµοιβής. 

 

9.6  Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 9.4 αυτού του άρθρου, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης 

των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο 

αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση 

προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή και µετά από την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την λήξη 
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της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσµες. 

 

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από 

την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 

αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο. 

 

Οι δύο σφραγισµένοι υποφάκελοι που βρίσκονται µέσα στον κλειστό φάκελο και περιέχουν 

αντίστοιχα την οικονοµική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία µε τον πίνακα των εισαγοµένων υλικών 

παραµένουν σφραγισµένοι και αναγράφεται πάνω σ’ αυτούς ο αύξων αριθµός του ανοικτού φακέλου. 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει 

τα δικαιολογητικά των συναγωνιζόµενων και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται. 

∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται 

µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της 

υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις 

διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν 

παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που 

έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά 

µονογράφεται και σφραγίζεται από τα µέλη της επιτροπής προκειµένου να αποσφραγισθεί την 

ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά 

αποδεκτές από το αρµόδιο για την αξιολόγηση όργανο, και θα γνωστοποιηθεί σ’ αυτούς µε σχετική 

ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί µε TELEX ή τηλεγράφηµα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον προ της 

ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές. 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΞΜ-Ω9Θ



18 
  

 

 

 

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό αριθµούνται και 

µονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα µέλη της επιτροπής. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους 

της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

9.7 ∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο συναγωνιζόµενο. 

 

9.8 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

9.9 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους 

φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο 

της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για 

όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγιση αυτών σε ηµεροµηνία 

και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόµενους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρµόδιο 

και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών 

παραµένουν σ’ αυτό. 

 

9.10 Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών σε µυστική συνεδρίαση όργανο αφού λάβει υπόψη : 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
• Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές 

• Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, την βασική βαθµολογία αυτών µε τους συντελεστές 
βαρύτητας, όπως αυτά καθορίζονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών το οποίο είναι 
αναπόσπαστο µέλος της παρούσης, προβαίνει στην βαθµολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε 
αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 20 της µε αριθµό 11389/93 απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

 

Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων όπως αυτές καθορίζονται 

στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε (50) 

βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία 
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αυτή αυξάνεται µέχρι (60) βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης. Η αύξηση στους (60) βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί µέρους 

στοιχείων της οµάδας. Η βαθµολογία µειώνεται µέχρι (40) βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά είχε κριθεί 

ως αποδεκτή. Η µείωση στους (40) βαθµούς πρέπει να προκύπτει από µείωση όλων των επί µέρους 

στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή 

βαρύτητας κάθε οµάδας. Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 

αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την τιµή προσφοράς. 

 

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

απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

του διαγωνισµού οργάνου. 

 

9.12 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου 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. 

 

9.13 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η δηµαρχιακή επιτροπή η δε σχετική απόφαση 

υποβάλλεται αρµοδίως για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας 

είναι δυνατό να ληφθεί και µετά τη πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί 

έγκυρα εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.  

 

9.14 Τα αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότηση του 

µαζί µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του επί των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 

διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15ο της παρούσης προς τη Οικονοµική Επιτροπή, ή 

το κοινοτικό συµβούλιο, που αποφασίζουν σχετικά, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

Ν. 1797 / 88, 2000 / 91 και της Υπουργικής απόφασης 111389 / 93. 

 

α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο 

προµηθευτής. 
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β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

9.15 Το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο (∆ηµοτικό Συµβούλιο ή Οικονοµική 

Επιτροπή) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του 

αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, αποφασίζει για την 

κατακύρωση – ανάθεση της προµήθειας. 

 

9.16 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α.  Το είδος 

β. Την ποσότητα 

γ. Την τιµή 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό 

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της 

απόφασης αυτής είναι άκυρη. 

ζ. Τη προθεσµία υπογραφής της σύµβασης 

 

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

9.18 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα 

σε δέκα (10) ηµέρες από τη 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. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης 

των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

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

υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης, εφόσον η σύµβαση υπογράφεται 

πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 

των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
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9.19 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή 

τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή 

προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον 

ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ 

και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

9.20 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της αριθµό 11389 / 93 

αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

9.21.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση 

που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

 

9.21.2 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόµενη 

παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα 

δ. Την τιµή 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 

στ. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 

η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

ι. Τον τρόπο πληρωµής 
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ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή 

ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας 

ιγ. Την παραλαβή αυτών 

 

9.22 Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των 

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

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

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

 

9.23 Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 

9.24 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

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

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 

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

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

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

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

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Εγγυήσεις 

 

10.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό 
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α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 

µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 

καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. 

 

Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα 

µε την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής 

προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την προσφορά ή µέσα σε 15 

ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού πιστοποιητικού 

σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 

προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

µέσα σε πέντε ( 5 ) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 

προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε ( 5 ) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
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ε. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389 / 93 απόφασης 

του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση. 

 

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

 

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

απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της µε αριθ. 11389 / 93 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

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

ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

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

τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

 

10.3 Εγγύηση προκαταβολής 
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α. Με την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον προβλέπεται από αυτή χορηγείται στον προµηθευτή 

προκαταβολή σε ποσοστό µέχρι 50% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Υπέρβαση 

του παραπάνω ποσοστού επιτρέπεται µόνο µετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 

και Εµπορίου. Η προκαταβολή χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαµβάνει 

και όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση 

εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης υλικού. 

 

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

απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της µε αριθ. 11389 / 93 

απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το 

υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση 

αποδεσµεύεται σταδιακά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά 

τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

 

10.4 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

 

10.5 Στις περιπτώσεις που από τη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής 

λειτουργίας, ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή πρέπει να 

περιλαµβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά 

τρεις ( 3 ) µήνες. 

 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΞΜ-Ω9Θ



26 
  

 

 

10.6  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη µέλη της Ε.Ο.Κ. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το 

δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση τους εις την Ελληνική. 

 

10.7 ‘Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 

 

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως 

εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 

 

β. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό περιπτώσεις κατάπτωσης 

της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που 

αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησης τους. 

 

γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από το 

δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού 

παραλαβής. 

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

τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 

κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 

στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Τιµές προσφορών επιβαρύνσεις µειοδοτών 

 

Η τιµή θα δίνεται κατά τεµάχιο σε EURO για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου σε χώρο που θα 

καθορίσει ο ∆ήµος. 
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11.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε EURO ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών 

(εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνονται σ' αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 

άλλη νόµιµη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδειγµα του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο 

που προβλέπεται από την διακήρυξη. 

 

Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συναλλαγή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

11.2  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίνεται ενιαία 

τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 

αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

 

11.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κρατήσεις ( 2% ) υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. 

 

Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από το Νόµο, βαρύνει το ∆ήµο . 

 

11.4 Η δηµοσίευση των διακηρύξεων βαρύνει πλέον τον προµηθευτή (Ν. 3801/09 άρθρο 46 & εγκύκλιος 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆.11/27754/28-6-10). 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : Ισχύς προσφορών 

 

12.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού για χρονικό διάστηµα τριών ( 3 ) µηνών από την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

12.2 Προσφορά µε ισχύ µικρότερη των τριών µηνών που απαιτείται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις να 

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

γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόµενους. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 
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παράτασης ισχύος της προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού εκτός εάν 

συµφωνεί και ο µειοδότης για την µη µαταίωση του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : Ασφάλιση του εµπορεύµατος 

Το υπό προµήθεια είδος θα ασφαλισθεί µε µέριµνα του προµηθευτή σε ασφαλιστική εταιρεία πρώτης τάξεως 

για κάθε είδους κίνδυνο, µεταφοράς, συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, προσκρούσεων, ανατροπής καθιζήσεως 

οδών, κατάρρευση γεφυρών, σηράγγων, έκρηξης λεβήτων, πυρκαγιάς, µερικής κλοπής ή ολικής, στάσεων 

πολέµου κ.λ.π. µέχρι την ηµέρα παράδοσης πλήρως του υλικού σε λειτουργία στον ∆ήµο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: Προσκόµιση δείγµατος 

 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να καταθέσει δείγµατα των κάδων 5 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού αν του ζητηθεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: Ενστάσεις 

 

‘Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής 

προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

 

15.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την 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 διακήρυξης και της υποβολής προσφορών.  

 

Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

 

Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε ( 5 ) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
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Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που 

µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής: 

 

Με απόφαση της Ο.Ε. µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού κατά το χρονικό 

διάστηµα 20 ηµερών από τη ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση, 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

 

15.2 Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο 

από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 

εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 

εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το 

όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη δηµαρχιακή επιτροπή 

που αποφαίνεται τελικά. 

 

15.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις των δηµαρχιακών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους 

στον οικείο Νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

15.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους προ της 

υπογραφής της σύµβασης, δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο : Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

 

Οι προσφορές οικονοµικές και τεχνικές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και 

σαφείς σε όλα τους τα σηµεία, οποιαδήποτε δε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος . 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο :Χρόνος παράδοσης υλικών 
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17.1  Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού ορίζεται σε τρεις (3) µήνες το µέγιστο. 

 

17.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 

 

17.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει 

η σύµβαση. 

 

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

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα 

του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση 

που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου να 

παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη 

του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του 

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

από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση απόφασης 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 το υλικό. 

17.5 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 

17.6 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλλει αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η 

ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκοµίστηκε. 

17.7 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 
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σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των 

συµβατικών ειδών σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περιπτώσεις 

µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: Παραλαβή των υλικών 

 

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

γίνεται σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28, της µε αριθ. 11389 / 93 Υπουργικής Απόφασης –

‘Έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

 ΑΡΘΡΟ 19Ο: Χρόνος παραλαβής υλικών 

 

19.1 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα 

στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

 

19.2  Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που 
διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και 
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανήκουν στον 
φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του 
υλικού.  

 

Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που 

διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής 

αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το 

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

αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφ’ όσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την 

υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα ο συµβατικός χρόνος παραλαβής ορίζεται από την 

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

 

ΑΔΑ: Β42ΑΩΞΜ-Ω9Θ



32 
  

 

 

19.3  Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής µέσα στον ορισµένο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέστηκε αυτοδίκαια, τότε και µόνο τότε εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση 

του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε 

επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό 

προσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής 

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

προµηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 28 της µε αριθ. 

11389 / 93 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

 

19.4  Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του Νοµάρχη µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή «Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» στην οποία 
συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και όταν: 

 

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

ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις σχετικές κυρώσεις. 

 

β.  Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως παραλειπτέο, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην 

καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί 

παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Νοµάρχη, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες 

που προβλέπονται από τη σύµβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. 

Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που 

τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

 ΑΡΘΡΟ 20ο: Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
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20.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά την λήξη του συµβατικού χρόνου όπως 

διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσης επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων, κατά 

περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

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

προβλεπόµενου, από το άρθρο 17 της παρούσης, χρόνου παράτασης, 2.5% επί της συµβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

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

ολόκληρη ηµέρα. 

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας 

που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 

20.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 

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

εκπρόθεσµα επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

20.3  Εφ’ όσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 

παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, 

επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής 

τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην 

περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος 

παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του 

δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

20.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν 

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

διαδικασιών για το οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 

παράδοσης. 
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20.5 Εφ’ όσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού προκαταβολής, που υπολογίζεται από 
την επόµενη της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι της προσκόµισης 
του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από 
δικαιοπραξία. 

 

20.6  Η είσπραξη του προστίµου και τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν 

του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει τα απαιτούµενο ποσό. 

 

20.7 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη 

της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

21.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας, µε 

απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης µέσα σε 

τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή, δεν µπορεί να είναι 

µεγαλύτερη του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι 

µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά την λήξη του, ο δε 

προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του 

τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

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

προθεσµία 20 ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την 

παραλαβή από τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων 

ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε 

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

από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. 

Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας για την 
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παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 

παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφ’ όσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα 

υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά τη κρίση του φορέα, 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

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

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

υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να 

παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες 

τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία και 

επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2.5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν 

παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν 

παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 

ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

 

21.3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να 

εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή 

τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση που θα καλύπτει την 

τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου  

 

22.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την 

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

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

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

22.2 Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφ’ 

όσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 16 της παρούσης. 
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22.3  Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι 
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της µε αριθµό 11389 / 93 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο: Εγγύηση 

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

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και 

της προσφοράς και ότι θα είναι αυτό στο σύνολο τους από υλικό άριστης ποιότητας και άριστης 

κατασκευής, απαλλαγµένο από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά 

κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη 

για την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 

 

23.2 Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. 

Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο ( 2 ) χρόνια και θα αρχίζει από την παραλαβή 

των υλικών πλήρων και έτοιµων για λειτουργία. 

 

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

πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

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

παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή 

συστατικών και παρελκυόµενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο για την χρήση 

που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση 

να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού µέσα σε προθεσµία που ορίζεται 

από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο προµηθευτής θα κηρυχθεί 

έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ' αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. Για 

κάθε αλλαγή - τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου καταλληλότητας του 

υλικού στην αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. 

Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος για τη καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του 

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

αντικατάστασή του πιο πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προµηθευτής θα 
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είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει στον ∆ήµο κάθε ζηµιά που προκύπτει από τις πιο πάνω 

βλάβες. 

 

23.4 Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την 

άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής 

ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που 

οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο 

πάνω ενέργειες, θα κάνει ο ∆ήµος αυτές σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο 

τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. 

 

23.5 Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώµατα προκαλέσουν ολική ή µερική διακοπή της λειτουργίας του 

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

προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος επιπρόσθετα µε τις άλλες υποχρεώσεις του  από το άρθρο αυτό 

να καταβάλλει στο ∆ήµο λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του 

προµηθευτή το ποσό των πενήντα (50,00 €) για κάθε µέρα επί πλέον των ηµερών. Η ποινική ρήτρα θα 

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

 

23.6 Αυτοί που συµµετέχουν στον διαγωνισµό είναι ο υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να καθορίζουν 

τον τρόπο που θα αντιµετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για 

SERVICE και επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόµα και να εξασφαλίσουν την ύπαρξη των 

ανταλλακτικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο: Τρόπος πληρωµής  

24.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω 

τρόπους : 

α. Με την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β. Με την χορήγηση προκαταβολής µέχρι του ποσοστού 50% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., 

έναντι ισόποσης εγγύησης και το υπόλοιπο είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε µε 

πληρωµή ποσοστού 20% της συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,µε το µακροσκοπικό πρωτόκολλο 
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παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συµβατικής αξίας µε τον συνολικό Φ.Π.Α. µετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών. 

24.2 Οι παραπάνω τρόποι πληρωµής εφαρµόζονται και στις τµηµατικές παραδόσεις, εφ’ όσον προβλέπονται 

από την σύµβαση. 

24.3 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή γίνεται από την τράπεζα της Ελλάδος, είτε µε 

άνοιγµα ενέγγυας ανέγκλητης πίστωσης, είτε µε έµβασµα. Στην περίπτωση που η πληρωµή γίνεται µε 

άνοιγµα πίστωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Χορηγείται προκαταβολή όταν η πληρωµή γίνεται µε 

έµβασµα µετά την οριστική παραλαβή. 

24.4 Για τις περιπτώσεις του άρθρου αυτού αναλόγως τα αναφερόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 36 

της µε αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο: ∆ασµοί εισαγωγής 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά 

τον εκτελωνισµό του υπό προµήθεια υλικού. Κατόπιν τούτου η τιµή του δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο 

ποσό δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε 

δασµούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκοµίσει στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. 

Εάν για κάποιο λόγο δεν µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής ο ∆ήµος θα καταβάλλει αυτούς 

επί πλέον της συµβατικής αξίας της προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 26Ο: Λήψη πληροφοριών – ∆ηµοσίευση 

26.1  Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του ∆ήµου και ευρίσκεται στη διάθεση των 

ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.2 της 

παρούσης διακήρυξης. 

26.2 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί µια φορά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 

της µε αριθµό 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί: «Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     271/2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  29η Οκτωβρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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