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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 10/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη (24η) Μαρτίου 2014 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από αναβολή της συνεδρίασης την 21η Μαρτίου, ύστερα από την 

4803/17-03-2014πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία , 4. Σαράντη Μαρία, 5. Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε., 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 3ο  Έγκριση όρων διακήρυξης για την διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 

συστήµατος συντριβανιού ∆.Κ. Ορµύλιας» 

 

Αριθµός Απόφασης: 95 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι η Οικονοµική 

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

προµήθεια συστήµατος συντριβανιού ∆.Κ. Ορµύλιας, σύµφωνα µε Α) τις διατάξεις του άρθρου 

2 παρ. 12 του Ν. 2286/95,τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ, την 

Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 76/13  µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 

έργων. 
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        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 

27.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις τις υπ’ αριθ.  11389/93  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, τον Ν. 2286/95 

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

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

µελέτης προϋπολογισµού και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια συστήµατος 

συντριβανιού ∆.Κ. Ορµύλιας, προϋπολογισµού δαπάνης 27.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α για την 

διενέργεια του διαγωνισµού. 

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

απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), β) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

3463/2006 ,γ) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, δ) αρ. 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, ε) 

την υπ’ αριθ. 76/13 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων & μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης για την προµήθεια συστήµατος συντριβανιού ∆.Κ. 

Ορµύλιας ως εξής: 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 
 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου 
 

1.2.  Αντικείµενο   του   διαγωνισµού   είναι   η   Ανάδειξη    µειοδότη   για   την προµήθεια 
«Συστήµατος συντριβανιού στη ∆.Κ. Ορµύλιας» υπό τους όρους που περιγράφονται στην 
παρούσα. 

 
1.3. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά µόνο για το σύνολο της 

προµήθεοας εγκατάστασης του συντριβανιού.   
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιλέξει Μειοδότη, µε 
κριτήριο τη συµφερότερη τιµή, η οποία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει 
τον προϋπολογισµό του άρθρου 2 της παρούσας Πρόσκλησης. 

 
 
2. Προϋπολογισµός της προµήθειας 

 
2.1.  Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των  
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        Είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων  ευρώ  (27.200.00 €) µη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23% (= 6.256,00 €). 
 
2.2. Στον προϋπολογισµό της προµήθειας συµπεριλαµβάνεται τεχνική υποστήριξη ως 

προς την εγκατάσταση.  
 
2.3. Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν 

να υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισµού της προµήθειας. 
 
 
3.    Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
3.1   Οι προσφορές υποβάλλονται: 

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους µέχρι την 
ώρα ενάρξεως του διαγωνισµού (καταληκτική προθεσµία) 

β) Αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι 
προσφορές θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

3.2. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα 
λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 
 
4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 

 
4.1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Πολυτεχνείου 

50 Πολύγυρος Τ.Κ. 63100). Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι ο   
        τηλ. +3023710                   Φαξ: +3023710                        και για την παροχή 

διευκρινίσεων ο κ. Μαρινούδης Ιωάννης  2371350753 και ο κ. Γούτας Θεόδωρος στο 
τηλ. +302371025116  Fax: +302371025194 

 
4.2. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 23/04/2014 ηµέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00 µε 11:00 
 στα γραφεία της                     , οδός                     , 

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ).  

 
 
5. Είδος - Προδιαγραφές 

 

        Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται λεπτοµερώς  

στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας ∆ιακήρυξης, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
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6. Προσφορές 
 

6.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα 
της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 
60 ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
6.2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. 
 
6.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους προσφέροντες (5) πέντε ηµέρες πριν από τη 
λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα 
σε τρεις (3) µέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, 
αποστείλουν εγγράφως την αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. 
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση 
δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 
6.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος 

της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 
 
 

7.     Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 
 
7.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά 

σε δύο (2) αντίγραφα. 
 
7.2. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 

          («Προµήθεια συστήµατος συντριβανιού στη ∆.Κ. Ορµύλιας.»). 
    -     Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
7.3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο 

οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Π.∆. 118/2007. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
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7.4. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται οι δύο υποφάκελοι α. τα ζητούµενα 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι  
i)  Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή 
τον νόµιµο εκπρόσωπό του ότι: 

- ∆εσµεύεται να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούµενα µε το στα τεύχη 
τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης είδη 
και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των 
παραρτηµάτων της. 

- Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού δεσµεύεται να προσκοµίσει εντός 
10 ηµερών: 

α)  πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου 
β)  φορολογική ενηµερότητα του υποψηφίου,  
γ)  ασφαλιστική ενηµερότητα του υποψηφίου 

και 
δ)  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του 

Παραρτήµατος Α' της παρούσης 
       ii)   Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής ποσοστού 5% επι του ποσοστού της µελέτης 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ποσού (1.672,80 €) σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Α'  της παρούσης 

 
 
8.   Υποφάκελος Τεχνικής προσφοράς 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια 
ειδών που προβλέπονται στο τεύχος των Τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς 
τα ακόλουθα: 

8.1 Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα 
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
προσφερόµενου είδους. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του 
προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να 
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη 
δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. 
Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 
α.  Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
β.  Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. 
γ.  Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. 
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Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο 
χαρακτηρισµός «κατασκευής του εργοστασίου µας». 

8.2.     Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
υπεύθυνη  δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η 
αποδοχή. 

 
 
 

8.3. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών 
για µία πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) 
τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό 
προµήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε 
κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης 
αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
την οποία θα καταθέσει ο µειοδότης). 

 
8.4. Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να 

συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά 
παράγραφο προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα 
στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις 
όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε 
σαφήνεια τα σηµεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή 
συµφωνούµε κλπ. χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία θα 
αποκλείονται. 

 
8.5. Στην τεχνική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή 

CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των 
προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. 
Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση κατά 
την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική γλώσσα. Το αυτό 
ισχύει και για το λογισµικό όπου απαιτείται. 

 
8.6. Στην τεχνική και οικονοµική προσφορά και µε ποινή αποκλεισµού η αρίθµηση και 

οι ονοµασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 
8.7. Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 

µεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στον τόπο που προορίζονται. 
 

8.8. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να   φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να 
διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE. 
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8.9. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους 

είτε µε αυτή της οικονοµικής προσφοράς και του δείγµατος, αποτελεί ουσιαστικό 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

  
 
9.    Υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς  
 
9.1. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύµφωνα µε το έντυπο 

που περιλαµβάνεται στο τεύχος προϋπολογισµός προσφοράς της παρούσας, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο 
µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

 
9.2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
9.3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή 
της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο 
είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι από διευκρινήσεις που δίδονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν. 

9.4 Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι 
συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του τεύχους προϋπολογισµού προσφοράς 
της παρούσας προκήρυξης. 

9.5. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, Τα οποιαδήποτε 
προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην 
τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγµα που έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν 
επιπλέον την τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σ εαυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα 
λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

9.6. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις 
περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην 
τιµολόγηση. 
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9.7. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα της 

οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει η τιµή µονάδας του πακέτου που αναγράφεται 
ολογράφως, οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά που δεν 
αναγράφει την τιµή µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο. 

9.8. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
µικρότερο του πέντε. 

9.9. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 
τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική 
προσφορά. 

9.10.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.11 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε 
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9.12. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

 
10.1 Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση βαθµολογίας και συντελεστού Η=Β/Κ 
 

10.1. Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση 

συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που επιδόθηκαν. Στην 

συνέχεια αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο, καθώς και ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς που παραµένει κλειστός. 

 

10.2.  Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες 

και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται 

από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών. 

 

10.3.  Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν 

αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 
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10.4.  Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 12.1 έως και 12.3 επισύρει ποινή 

ακυρότητας του διαγωνισµού. 

 

10.5.  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 (επιτροπής) που διενεργεί τον 

διαγωνισµό, ο οποίος τα µεταβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. 

 

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

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους και την συµπλήρωση και βαθµολόγηση των 

πινάκων Α΄ και Β΄ επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την αποσφράγιση τους. 

 

10.7.  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, καλεί τους διαγωνιζόµενους σε νέα δηµόσια 

συνεδρίαση την ……… και ώρα από ……. έως ……... και παρουσία των 

διαγωνιζοµένων ανακοινώνει: 

α.  Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συµµετοχή, τους λόγους του 
αποκλεισµού τους, είτε λόγω δικαιολογητικών συµµετοχής, είτε λόγω 
ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους 
µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό. 

β.  Σε αυτούς που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές και αξιολογήθηκαν, την επιµέρους 

και την συνολική βαθµολογία των προσφορών τους. Στην συνέχεια ανοίγει τις 

οικονοµικές προσφορές και ανακοινώνει δηµόσια τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών 

 

 

11.   Αξιολόγηση Προσφορών 
 
11.1 Κριτήριο Κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά. 
 

11.2 Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές 
που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
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11.3 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της 

τιµής προσφοράς προς την σταθµισµένη βαθµολογία της. 
 
11.4 Για τις δύο οµάδες βαθµολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που µπορεί να 

ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε οµάδα αντίστοιχα. 
 
11.5 Επισηµαίνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης είναι 

απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται 
απόρριψη της προσφοράς (παρ.7 του άρθρου 3 του Π.∆. 118/2007). 

 

11.6 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 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. 

 

11.7  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. 

 

 
12.  Τιµές Προσφορών 
 
12.1.   Η οικονοµική προσφορά θα αφορά στο σύνολο της προµήθειας. 
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12.2.  Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την 
Ε∆∆ΑΠ. 

 
12.3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 
12.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής των υπό προµήθεια ειδών, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
13.   Χρόνος και τρόπος Παράδοσης 
 
13.1.1.  Xρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού ορίζεται σε τριάντα (30) 

ηµερολογιακές ηµέρες. 

 

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

θα απορρίπτεται. 

 

13.1.3.  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε 

τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 

 

13.1.4.  Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το ¼ 

αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί 

µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση επιτροπής 

αξιολόγησης να παρατείνεται µέχρι του ½ αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την 

υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 

µπορεί να είναι µικρότερο από το ⅛ ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη 

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

επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα 

παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο 
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προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.  

 

13.1.5.  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. 

 
13.1.6. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης καθώς και της χορηγηθείσας 

παράτασής του, από υπαιτιότητα του προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
επιβάλλει στον προµηθευτή τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό Προµηθειών 
του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007) κυρώσεις. 

 
13.1.7. Όταν ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και 

ολοκληρωτικά αυτός, το βάρος της απόδειξής της. Στερείται όµως του 
δικαιώµατος να την επικαλεστεί αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν στην 
Αναθέτουσα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την 
αδυναµία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή µερικώς την προµήθεια που ανέλαβε. 

 
13.2.   Παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών: 

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή εντός του προβλεπόµενου στην παρούσα Πρόσκληση και 
στη συναφθείσα σύµβαση χρόνου. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα 
γίνει το πολύ εντός 15 ηµερών από την άφιξη των ειδών στην ∆.Κ. Ορµύλιας. 

 
14.  Τρόπος Πληρωµής 
 
14.1. Η εξόφληση µπορεί να γίνει µε έναν από του παρακάτω τρόπους (α') ή (β') που 

επιλέγονται από τον προµηθευτή στην οικονοµική προσφορά του. Σε περίπτωση που 
δεν αναφέρεται κανένας εννοείται ο (α') 
α) Με εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού. 
β) Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. µετά την υπογραφή της σύµβασης µε 

κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύµφωνη 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). 

 
14.2. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής 

και για το χρονικό διάστηµα υπολογιζοµένου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την 
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του υλικού. 
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14.3. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 

εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες 
δωδεκάµηνης διάρκειας (αποφ. 2037288/808/0026/30-5-96 Υπ. Οικονοµικών). 

 
14.4.  Το υπόλοιπο 50% της αξίας µε τον αναλογούντα στη συνολική συµβατική αξία 

Φ.Π.Α. µετά την οριστική παραλαβή του είδους. 
 
14.5. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής: 
 

α.  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
β. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
γ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 
δ.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ε.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του 

καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

14.6. Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον 
φορέα θα γίνει από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα. 

 
14.7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της 
εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή 
κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
 
15.  Κατακύρωση και υπογραφή της σύµβασης - Εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης 
 
15.1.  Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το αποφασίζον 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει µερικώς 
ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσµα ή να µαταιώσει το ∆ιαγωνισµό ή την εν 
γένει προµήθεια ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σταθµίζοντας τα συµφέροντα και 
τις ανάγκες της. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχει 
δικαίωµα αποζηµίωσης σε καµία περίπτωση. 

 
15.2. Ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα που θα λάβει τη σχετική πρόσκληση, να 
προσκοµίσει στα γραφεία της Αναθέτουσας: 
α.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, 
β.  Φορολογική Ενηµερότητα, 
γ.   Ασφαλιστική Ενηµερότητα. 
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15.3. Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόµισε τα ανωτέρω υπό i)-iii) 

δικαιολογητικά και αναδείχθηκε Μειοδότης, είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά 
την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Α' της παρούσης. Το ποσό της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της 
συνολικής αµοιβής του, µη συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων φόρων, όπως 
αυτή θα προσδιορίζεται από τη σχετική σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
εγγυήσεις εκδίδονται από 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 µετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

 
15.4. Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση µη 
επιθυµίας ή αδυναµίας του επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύµβαση τότε 
καλείται ο πρώτος επιλαχών. 

 
15.5. Η σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύµβασης 

µπορεί να γίνει µόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό 
αντικείµενο της πράξης. 

 
15.6. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη µε την Αναθέτουσα 

Αρχή θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
 
16.  Εγγύηση 

 

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

προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 

χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 

από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε 

κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε 

στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για 

την χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζόµενων.  

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

από την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 
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16.2.  Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του 

βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των 

τεχνικών προδιαγραφών δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής 

προσωρινής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και 

αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόµενων του υλικού να γίνει 

απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και 

ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει 

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

από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει 

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

εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 

 

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

καταλληλότητας του υλικού από αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και 

ενέργειες του αναδόχου. Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για την 

καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος και για 

την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη µε την αντικατάσταση του πιο 

πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προµηθευτής θα είναι 

υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτόν 

από τις πιο πάνω βλάβες. 

 

16.4.  Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε 

δικές του δαπάνες στην άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα 

παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης 

καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όµοιες 

αιτίες. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να προβεί στις πιο 

πάνω ενέργειες, θα κάνει ο ∆ήµος αυτές σε βάρος και για λογαριασµό του 

προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. 
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16.5.  Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώµατα προκαλέσουν ολική ή µερική διακοπή της 

λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους 

περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, ο προµηθευτής θα είναι 

υποχρεωµένος επιπρόσθετα µε τις άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να 

καταβάλλει στο ∆ήµο λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από 

υπαιτιότητα του προµηθευτή το ποσό των πενήντα (50) ευρώ για κάθε µέρα 

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

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

εγγύηση. 

 

16.6.  Αυτοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι 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 

ακόµη και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών  

 

 

17. ∆ηµοσίευση 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα 

δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα …………………………….,  τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες 

πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.  

 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του 

τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η 

δηµοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγύηση συµµετοχής. 

 

 

18. Γενικοί Όροι 
 
Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από τη 
σύµβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια. 
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19. Λοιποί όροι 

 

1).............................................................................................................. 

 

2).............................................................................................................. 

 

3).............................................................................................................. 

 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. …../…… απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

 

2. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 33.456,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 

02.25.7135.017 µε τίτλο «Προµήθεια συστήµατος συντριβανίου ∆.Κ. Ορµύλιας.», του 

προϋπολογισµού του έτους 2014 και στο όνοµα του δικαιούχου. 

 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  95/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η Μαρτίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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