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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 23954/22.11.2013 πρόσκληση 

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. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  

6.  Μαρία Σαράντη, τακτικά µέλη Ο.Ε, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο     Έγκριση όρων δηµοπράτησης του υποέργου 1 

«Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – προµήθεια 

Η/Μ εξοπλισµού» της πράξης «Αναβάθµιση 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων οικισµών 

Ορµύλιας και Γαλάτιστας ∆ήµου Πολυγύρου 

(Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού)», ψήφιση διάθεσης της 

πίστωσης και ορισµός επιτροπής 

Αριθµός Απόφασης: 283 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και 

τόνισε στα µέλη της επιτροπής ότι η ∆/νση Τ.Υ. έστειλε την υπ’ αριθ. 110/2012 µελέτη και 

ανέφερε ότι για την ανάθεση του υποέργου 1 «Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – 

προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» ο προϋπολογισµός δαπάνης του οποίου ανέρχεται στο ποσό 

των 1.577.900,00 € Ευρώ (€), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. θα εκτελεστεί σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του 1) Π.∆ 59/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 
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της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους 

τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών»,  

2)του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

(Φ.Ε.Κ. 19/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 

διατάξεις», 3) της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός 

προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β/23.3.93), και 4) λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα σχετικά συµβατικά 

τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιο που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

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

διακήρυξης ανοικτής δηµοπρασίας για την ανάθεση του υποέργου 1 «Αναβάθµιση ΕΕΛ 

οικισµού Ορµύλιας – προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» προϋπολογισµού δαπάνης 

1.577.900,00 € Ευρώ (€), µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. , την ψήφιση της πίστωσης 

καθώς και για τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 1) το Π.∆ 59/2007 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των 

διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών 

και των ταχυδροµικών υπηρεσιών»,  2) το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα 

και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/1995 

«Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις», 3) την απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 

«Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 

185/Β/23.3.93), 4) λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 

στα σχετικά συµβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 

ερµηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της µελέτης της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω  5) την υπ’ αριθ. 110/2012 µελέτη 

της ∆/νσης Τ.Υ. του ∆ήµου Πολυγύρου, 6) την υπ’ αριθ. 367/2013 απόφαση του ∆.Σ., 7) το 

άρθρο 72 του Ν. 3852/10 παρ. 1ε & µετά από διαλογική συζήτηση & µετά από διαλογική 

συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού του υποέργου 1: 
«Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού Ορµύλιας – προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» ως εξής 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείµενο της παρούσας προµήθειας είναι η προµήθεια εγκατεστηµένου εν λειτουργία Η/Μ 
εξοπλισµού συστηµάτων επεξεργασίας αστικών λυµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών. 

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο πόσο των 1.577.900,00 € Ευρώ (€), µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Το προαναφερόµενο έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ», άξονας προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 
στην ΠΚΜ» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης (όπως 
αναφέρονται κατωτέρω κατά σειρά ισχύος) και µε τους Νόµους και διατάξεις που αναφέρονται στο 
προοίµιο της διακήρυξης. 

Άρθρο 3: Αναθέτουσα αρχή 

Αναθέτουσα αρχή, Φορέας υλοποίησης του έργου, Κύριος του έργου, Εργοδότης και Προϊσταµένη 
Αρχή για τις προσυµβατικές διαδικασίες είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πολυγύρου 
και για τις µετασυµβατικές διαδικασίες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πολυγύρου. 
∆ιευθύνουσα υπηρεσία είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του ∆ήµου. 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίνεται από τον ∆ήµο Πολυγύρου δυνάµει της απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µε αριθµό …………………………… 
Η έδρα της Υπηρεσίας είναι  ο ∆ήµος Πολυγύρου, Πολύγυρος, ΤΚ 63100, Νοµός Χαλκιδικής    
Τηλ: 23713 50752 / 50751 
Φαξ: 23710 22266 
Ηλεκτρονική διεύθυνση : tech@poligiros.gr 
Αρµόδιος υπάλληλος του ∆ήµου είναι ο Κος Παπασαραφιανός Γεώργιος τηλ. 2371025120 και φαξ 
2371025194 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο πόσο των 1.940.817 Ευρώ (€) 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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Το έργο χρηµατοδοτείται από το «ΕΣΠΑ – 2007 – 2013 Μακεδονία – Θράκη»  Άξονας 
Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ».  

 

Άρθρο 5: Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 

α/α Είδος εξοπλισµού Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή 
µονάδος 

∆απάνη (χωρίς 
Φ.Π.Α. 23%) 

1. 
Compact σύστηµα εσχάρωσης – εξάµµωσης – 

λιποσυλλογής  
1 195.000,00 € 195.000,00 € 

2. 
∆ιάταξη διανοµής αέρα στη δεξαµενή αερισµού, 
καθαρισµός & στεγανοποίηση της δεξαµενής 
αερισµού 

1 171.900,00 € 171.900,00 € 

3. Φυσητήρας αερισµού σε ηχοµονωτικό κλωβό  1 30.000,00 € 30.000,00 € 

4. Σύστηµα µεµβρανών υπερδιήθησης 1 660.000,00 € 660.000,00 € 

6. Σύστηµα απολύµανσης 1 66.000,00 € 66.000,00 € 

7. 

Σύστηµα ανάµιξης δεξαµενής εξισορρόπησης, 

καθαρισµός & στεγανοποίηση της δεξαµενής 

εξισορρόπησης 

1 30.000,00 € 30.000,00 € 

8. Μετρητής διαλυµένου οξυγόνου (DO) 1 21.000,00 € 21.000,00 € 

9. Μετρητής MLSS 1 23.000,00 € 23.000,00 € 

10. Αντλία περίσσειας ιλύος 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

11. Κοχλίας αφυδάτωσης ιλύος 1 80.000,00 € 80.000,00 € 

12. Αντλία τροφοδοσίας ιλύος 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

13. Αντλία πολυηλεκτρολύτη 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

14. Συγκρότηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

15. Κοχλίας αποµάκρυνσης αφυδατωµένης ιλύος 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

16. 
Σύστηµα υπερχείλισης υπερβάλλουσας 

παροχής & αγωγός υπερχείλισης 
1 42.000,00 € 42.000,00 € 

17. Ηλεκτρολογικός πίνακας 1 25.000,00 € 25.000,00 € 
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α/α Είδος εξοπλισµού Ποσότητα 
(τεµάχια) 

Τιµή 
µονάδος 

∆απάνη (χωρίς 
Φ.Π.Α. 23%) 

18. Προκατασκευασµένο κτίριο διοίκησης 1 38.000,00 € 38.000,00 € 

19. Προκατασκευασµένο κτίριο αφυδάτωσης 1 19.000,00 € 19.000,00 € 

20. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) 1 29.000,00 € 29.000,00 € 

21. 
Σύστηµα αυτοµατισµού της εγκατάστασης 

(SCADA) 1 95.000,00 € 95.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ : 1.577.900,00 € 

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α 23%. 

Άρθρο 6: Παραλαβή εγγράφων και πληροφόρηση ενδιαφερομένων – Παροχή 

διευκρινίσεων 

6.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται για τους όρους της παρούσας προκήρυξης, να 
παίρνουν πληροφορίες και να παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού από τα γραφεία του 
∆ήµου, ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Ταχυδροµική ∆/νση: Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100. Αρµόδιος 
υπάλληλος προς τούτο είναι ο κος Παπασαραφιανός Γεώργιος τηλ. 2371025120 ή FAX 
2371025194, όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες, µετά την δηµοσίευση της προκήρυξης του 
διαγωνισµού και όπως προβλέπεται παρακάτω. Η προθεσµία παραλαβής  τευχών δηµοπράτησης 
είναι  µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν την υποβολή των προσφορών.  

Η διακήρυξη διατίθεται δωρεάν. Τα παραρτήµατα της παρέχονται στους ενδιαφερόµενους εντός έξι 
(6) ηµερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης χορήγησης τους στην ως άνω διεύθυνση και 
µε καταβολή αντιτίµου ………… ευρώ, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα  πριν την λήξη 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η προκήρυξη και τα παραρτήµατα της διατίθενται µε 
τον ίδιο ως άνω τρόπο και σε ψηφιακή µορφή (CD) µε αντίτιµο………….ευρώ. Σε κάθε περίπτωση 
ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει την αναπαραγωγή τους. 

Σε κάθε ενδιαφερόµενο θα χορηγείται ένα µόνο έντυπο οικονοµικής προσφοράς και µία σειρά 
τευχών δηµοπράτησης. Οι παραλήπτες υποχρεούνται άµεσα να τα ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στον ∆ήµο και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 
αιτιολογικό της µη πληρότητας των χορηγηθέντων τευχών δηµοπράτησης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόµενοι (ηµεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του 
Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις) 
µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της 
αναφεροµένης στην προηγούµενη παράγραφο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής 

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΞΜ-ΘΥΦ



 

6 

 
 

 

 

αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο. 

6.2 Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις 
για το περιεχόµενο της προκήρυξης και των παραρτηµάτων της µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της 
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 22.2 παρ. α της παρούσας 
προκήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες η διευκρινήσεις, αυτές δίνονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την 
εκπνοή της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, ήτοι µέχρι και την  
…………………………… και ώρα 14.30 και εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα πριν τον 
διαγωνισµό, χωρίς ο προσφέρων  να έχει σε αυτή την περίπτωση το δικαίωµα άσκησης της εν 
λόγω ένστασης.  

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου. 
6.3 Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων ή για συµπληρωµατικές πληροφορίες θα πρέπει να 
απευθύνονται στο ∆ήµο (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Υπόψη ……………………………,  
Πολυτεχνείου 50.Τ.Κ. 63100, τηλ. …………………………… ή FAX ……………………………). Η 

∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός των 
διαστηµάτων του εδαφίου 6.2 άνω και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη προκήρυξη. Προς 
διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail) στην διεύθυνση που δίδεται στο εδάφιο αυτό, χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή 
να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς 
(µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται παραπάνω. Ο ∆ήµος 
Πολυγύρου δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. 

Άρθρο 7: Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού – Υποβολή προσφορών 

7.1 Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία πενήντα δύο (52) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο διαγωνισµός κατά συνέπεια θα γίνει την δεύτερη (2) του µηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα ………………… και ώρα έναρξης παραλαβής των 
προσφορών 10:00 πµ και ώρα λήξης την 11:00 πµ.  

Τόπος υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι τα γραφεία του ∆ήµου 
Πολυγύρου, Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος ΤΚ 63100, Χαλκιδική. 

Το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
οριστεί µε σχετική πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου.  

7.2 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στον διαγωνισµό ότι οι ενδιαφερόµενοι 
υποβάλλουν την προσφορά τους καταθέτοντας την αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισµού, 
µε την επίδειξη της ταυτότητας τους. Οι Ανώνυµες Εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρίες 
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Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρίες εκπροσωπούνται από το 
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος 
προσκοµίζει στην περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, 
βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη 
εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

7.3 Επίσης οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας µε 
οποιαδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, σε αυτήν την περίπτωση δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου πριν την 
εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται στην προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί 
µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες  προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις 
της παρούσας προκήρυξης, δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες 
χωρίς να αποσφραγιστούν, οι προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα. 

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

7.4 Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει υποβάλει ένσταση κατά της 
προκήρυξης µέσα στο µισό του διαστήµατος από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον 
ελληνικό τύπο µέχρι την λήξη υποβολής προσφορών κατά το άρθρο 22.2 της παρούσας ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της προκήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιανδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως η εµµέσως τους ανωτέρους όρους, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς.  

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές διαγωνισµού, 
είτε ενώπιων τους είτε εγγράφως. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 8: Συμβατικά στοιχεία της δημοπρασίας 

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

1. ∆ιακήρυξη 

2. Τεχνική Περιγραφή 

3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές 

7. Προϋπολογισµός 

8. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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Άρθρο 9: Δημοσίευση της Προκήρυξης 

Η περίληψη της παρούσας θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, θα αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα ∆ήµου Πολυγύρου), θα δηµοσιευθεί κατά τον νόµο και θα αναρτηθεί στη 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ κατά τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονοµικές εφηµερίδες 
…………………...........……………………, στις εφηµερίδες του Νοµού ………………………………… 
καθώς και στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί 
στα επιµελητήρια, στους συνδέσµους και στον ΕΟΜΜΕΧ. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, 
στην δε Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άρθρο 10: Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ανοικτή επί ίσους όρους, σε όσους πληρούν τις 
νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις από την Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια. Εξαιρούνται από τον ∆ιαγωνισµό ο υποψήφιοι που 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Ν.3310/2005 (ΦEK 30/A´/14.2.2005) «Μέτρα για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005 
(ΦΕΚ279/Α΄/10.11.2005)”.  

1)    Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 

α) φυσικά πρόσωπα, 

β) νοµικά πρόσωπα 

γ) ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες 

δ) συνεταιρισµοί 

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

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

1.   Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου προ της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 

2.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
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προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου . 

3.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (2) και 
(3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, 
από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. 

4.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ’ αυτό και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

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

 

β)   Οι αλλοδαποί:  

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3) του (α). 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους, 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 

γ)   Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου 
ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου το οποίο όµως πρέπει να εκδώσει ο νόµιµος 
εκπρόσωπος του  νοµικού προσώπου. Υπόχρεοι για την προσκόµιση ποινικού µητρώου 
είναι στην περίπτωση διαγωνιζόµενης Ο.Ε. και Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές, 
στην περίπτωση της ΕΠΕ οι διαχειριστές, στην περίπτωση της Α.Ε. ο Πρόεδρος, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Επίσης ζητούνται τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα των υποψηφίων εταιρειών (καταστατικά, ΦΕΚ σύστασης, ισχύουσας 
εκπροσώπησης) αναλόγως της εταιρικής µορφής). 

δ)   Οι συνεταιρισµοί: 

1.  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3) του (α).  

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

4. Τα καταστατικά των εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ) – ΦΕΚ Ι∆ΡΥΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ 

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

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

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

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται 
µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια, σε 
φάκελο προηγουµένου διαγωνισµού και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην 
προσφορά σχετικά µε αυτό. 

Εφόσον οι προµηθευτές ή κοινοπραξίες συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές 
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί 
µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Άρθρο 11: Περιεχόμενα Φακέλων - Πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής 

Η προσφορά των συµµετεχόντων θα περιλαµβάνει, πέραν των προβλεποµένων σε άλλα άρθρα της 
παρούσας διακήρυξης, από τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά (µε ποινή αποκλεισµού εάν 
δεν υποβληθούν): 

Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ» 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

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

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

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

γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης ∆ιακήρυξης και όλων των 
τευχών της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 
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3.   Ο διαγωνιζόµενος επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να διαθέτει: 

α) σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 πιστοποιηµένο από επίσηµο οργανισµό 
σχετικό µε δραστηριότητα κατασκευής έργων επεξεργασίας αποβλήτων. 

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

γ) σύστηµα διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία Πρότυπο OHSAS 18001:2007 
πιστοποιηµένο από επίσηµο οργανισµό. 

δ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων και επειδή η 
σύµβαση της προµήθειας, καλύπτει επιπλέον εργασίες ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, θα πρέπει οι διαγωνιζόµενοι να µνηµονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση 
συµµετοχής τους, ή στο προσύµφωνο της κοινοπραξίας, τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά 
προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής. 
(αρθρ. 39 § 1 και αρθρ.11 του Π.∆.59/2007). Σε αυτή την περίπτωση η  απαίτηση 
πιστοποίησης κατά ISO9001:2008, ISO 14001 και OHSAS 18001 , δεν ισχύει για κάθε µέλος 
χωριστά, σύµφωνα µε τις § 5 και 6 του αρθρ. 45 του Π.∆.59/2007. (βλ. 572/2012 ΕΣ Τµ.VI & 
απόφαση ∆ΕΚ της 18.7.2007 C-399/05),ενώ το αντικείµενο εργασιών του κάθε µέλους θα 
πρέπει να είναι συναφές µε το τµήµα των εργασιών που θα αναλάβει σύµφωνα το 
συµφωνητικό της ένωσης ή της κοινοπραξίας .  
ε) Κατάσταση προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση, (επί ποινή αποκλεισµού),  κατά 
ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. (Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά 
παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας, απασχολούν 
εργαζόµενους κάτω των 15 ετών.) 

Το ελάχιστο αποδεκτό απασχολούµενο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό για την ρύθµιση 
και υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης του προσφερόµενου ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού είναι : 
- Ένας Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, Π. Ε. 
- Ένας Χηµικός Μηχανικός, Π. Ε. 
- Ένας Μηχανικός Ηλεκτρονικός, Τ. Ε. 
Η απασχόληση του παραπάνω προσωπικού θα αποδεικνύεται µε κατάθεση στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής είτε την κατάσταση εργασίας θεωρηµένη από την επιθεώρηση 
εργασίας είτε το επικυρωµένο αντίγραφο του ΜΕΕΠ (προκειµένου για εργοληπτική επιχείρηση) 
όπου φαίνονται τα βασικά στελέχη της επιχείρησης. 

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

- Ένα (1) γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο.                                                                                                 
- ∆υο (2) ηµιφορτηγά αυτοκίνητα. 

Η ύπαρξη των παραπάνω θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση φωτοτυπίας της άδειας 
κυκλοφορίας κάθε οχήµατος. 

ζ) Κατά το άρθρο 54 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, παρ. 5 και 6, οι διαγωνιζόµενοι για να 
ενισχύσουν την χρηµατοοικονοµική και τεχνική και επαγγελµατική τους ικανότητα (την οποία 
είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη – π.χ. µέρος της ζητούµενης εµπειρίας ή 
µέρος του αναγκαίου προσωπικού, ή του αναγκαίου εξοπλισµού), µπορούν να στηρίζονται στις 
δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν µετέχουν ήδη στο διαγωνισµό 
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και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς να χρειάζεται να 
διατηρούν µε αυτούς δεσµούς συγκεκριµένης νοµικής µορφής. Η δέσµευση αυτή 
αποδεικνύεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του τρίτου (προκειµένου για νοµικό 
πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειµένου για φυσικό πρόσωπο και αφορά την 
αποκλειστική διάθεση στον διαγωνιζόµενο της απαιτούµενης τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας για την εκτέλεση της ρύθµισης και υποστήριξης της λειτουργίας και συντήρησης του 
προσφερόµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, µη 
δυνάµενης αντικατάστασής του χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Επιπλέον, σε κάθε 
περίπτωση, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ιδιωτικό συµφωνητικό µε τον τρίτο 
φορέα, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας του τρίτου φορέα. Η συνεργασία που αφορά την ανωτέρω ειδική τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ρύθµισης, 
υποστήριξης της λειτουργίας και συντήρησης του προσφερόµενου ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος ο ανάδοχος. 

4. Για να διαπιστωθεί η προσωπική κατάσταση του υποψηφίου, οι διαγωνιζόµενοι (υποψήφιοι 
προµηθευτές) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνουν ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 

 α) ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

 - Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 - ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

 - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 - Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

- Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, 
για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλιας χρεοκοπίας. 

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

υποψήφιοι  και  κάθε  µέλος  της  κοινοπραξίας/ ένωσης  αυτών  υποβάλλουν επί ποινή      
αποκλεισµού  µαζί  µε  την  προσφορά  τους  στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα 
παρακάτω      οριζόµενα στοιχεία και  δικαιολογητικά:  
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα αποδεικνύεται µε ένα ή      
περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 
α) Χρηµατοπιστωτική ικανότητα. Απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης τραπεζών για την 
πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, 
έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι συνεργάζεται µε τον προσφέροντα και θα εξετάσει αίτηση 
του για χρηµατοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής θεωρείται η 
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δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του προϋπολογισµού 
χωρίς Φ.Π.Α. της παρούσας προκήρυξης για την οποία υποβάλλεται προσφορά.  
 
β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών (2010, 2011, 2012), 
συναρτήσει της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του συµµετέχοντα ή ενάρξεως των δραστηριοτήτων 
του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  
 
γ) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εκ του  νόµου υποχρεούνται σε δηµοσίευση ετήσιων 
ισολογισµών, Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι 
µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι επισυναπτόµενοι ισολογισµοί της τελευταίας 
τριετίας της επιχείρησής τους αθροιστικά καλύπτουν το 30% του προϋπολογισµού της µελέτης 
χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά 
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο, τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους 
ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 
διάστηµα αυτό. 
 
δ) Σε περίπτωση ενώσεων/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 
χρηµατοοικονοµικής ικανότητας ελέγχονται για τους συµµετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 
 
ε) Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να τεκµηριώνονται επαρκώς σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Π∆. 
60/2007 µε τα ζητούµενα στοιχεία στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών. Σε αντίθετη περίπτωση η 
προσφορά απορρίπτεται ως µη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις 
ποιοτικής επιλογής και δεν προχωρά η αξιολόγηση της Οικονοµικής προσφοράς του υποψηφίου 
Αναδόχου. 
 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν 
υποβάλουν ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή µη παροχή των 
πληροφοριών αυτών. 

 

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ» 

1. α) Αποδεικτικά συνεργασίας µε οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης του εξοπλισµού. Η 
συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου στην οποία θα 
αναφέρεται ρητά ότι η προµήθεια των υλικών και µηχανηµάτων θα γίνει από τον οίκο του 
παραπάνω εξοπλισµού. 

 β) Για την εξασφάλιση της συνεργασίας διαγωνιζοµένου και κατασκευαστών του βασικού 
εξοπλισµού (Νο 1 – 14 του προϋπολογισµού µελέτης), πρέπει να κατατεθούν αντίστοιχα 
αµοιβαίες υπεύθυνες δηλώσεις µεταξύ του διαγωνιζοµένου και του οίκου κατασκευής ή 
αντιπροσώπευσης του εξοπλισµού, στις οποίες θα ρυθµίζεται η µεταξύ τους σχέση. Στην 
περίπτωση αντιπροσώπευσης, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση του εργοστασίου 
κατασκευής για την νόµιµη αντιπροσώπευση και συνεργασία τους. Στις υπεύθυνες δηλώσεις 
εκτός των άλλων πρέπει να αναφέρεται ότι οι συνεργαζόµενοι οίκοι και οι αντιπρόσωποι τους, 
δεν θα έχουν καµιά αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι θα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών 
και υποστήριξης των προϊόντων για το χρονικό διάστηµα, που προσφέρεται στην Τεχνική 
προσφορά του διαγωνιζοµένου, µετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή του έργου. 
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γ) Οι κατασκευαστές των µηχανηµάτων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτουν 
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΙSO 9001 ή άλλο ισοδύναµο πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από επίσηµο οργανισµό και να προσκοµισθεί αντίγραφο. 

δ) Αποδεικτικά συνεργασίας µε εταιρία ειδικευµένη (εάν η ίδια η διαγωνιζοµένη δεν είναι), α) σε 
λειτουργία και συντήρηση ΕΕΛ µε τη µέθοδο MBR και β) να έχει βελτιώσει τη λειτουργία 
υπάρχουσας ΕΕΛ (∆ηµοσίου, ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆) την τελευταία τριετία (2011, 2012, 2013) µε 
προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου Η/Μ εξοπλισµού αντικαθιστώντας τον αντίστοιχο 
πεπαλαιωµένο, αποδεικνυόµενη µε αντίστοιχες βεβαιώσεις. 

2. Τεχνική περιγραφή συνοδευόµενη από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια όλων των συστηµάτων και 
συσκευών που θα προσφερθούν και θα συµπεριληφθούν στον φάκελο τεχνικής προσφοράς και 
όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών. 
Συστήµατα τα οποία είναι ατελή απορρίπτονται κατά την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς. 

3. Αναλυτική κατάσταση ανά φρεάτιο - δεξαµενή – θάλαµο – διαµέρισµα όπως αυτά θα 
απεικονίζονται σε σχέδια - σκαριφήµατα, των αντλιών, συσκευών, συστηµάτων που θα 
προσφέρει, τα οποία πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των 
τεχνικών προδιαγραφών και συνολικά θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σχεδιασµού και της 
λειτουργίας της µονάδας. Σε περίπτωση µη υποβολής του συνόλου των ζητουµένων 
συστηµάτων η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 

4. Αναλυτική περιγραφή τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία όλου του Η/Μ εξοπλισµού, χωρίς να 
διακόπτεται η λειτουργία της υπάρχουσας ΕΕΛ. 

5. Σχέδια τοποθέτησης των διαχυτών και των µεµβρανών στη δεξαµενή αερισµού. 

Προσφορά η οποία παραλείπει την προσφορά συσκευής ή συστήµατος, όπως αυτό 
περιγράφεται στην µελέτη απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατά την φάση της τεχνικής 
αξιολόγησης. 

Προσφορά η οποία υποβάλλει αντλία, συσκευή, σύστηµα µικρότερης της απαιτουµένης 
δυναµικότητας – δυνατότητας από την απαιτουµένη από την µελέτη και την Τεχνική 
προδιαγραφή, απορρίπτεται ως απαράδεκτος κατά την φάση της τεχνικής αξιολόγησης. 

Άρθρο 12: Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 

1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.  

2) Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  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 δηµόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα προσφερόµενα συστήµατα µερικά ή 
ολικά, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να 
επισυνάψουν σ’ αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας από την 
οποία θα προµηθευτούν τα συστήµατα, µε την οποία θα δηλώνεται η αποδοχή εκτέλεσης της 
προµήθειας για την συγκεκριµένη δηµοπρασία, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
διαγωνιζόµενο, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 
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4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

Άρθρο 13: Τρόπος Σύνταξης και υποβολής των Προσφορών 

Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

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

γ.  Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης 

δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: 

• Φάκελος µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (δύο φάκελοι ο φάκελος µε τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά και την ένδειξη  ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και φάκελος µε την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ). 

• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς (δύο φάκελοι ο φάκελος µε τα πρωτότυπα και την ένδειξη 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και φάκελος µε την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ). 

• Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς (δύο φάκελοι ο φάκελος µε την πρωτότυπη οικονοµική 
προσφορά και την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ και φάκελος µε την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ). 

 Ειδικότερα: 

1) Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής όπου τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και η εγγύηση συµµετοχής. Ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής φέρει τις 
ενδείξεις: 

α. «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ». 

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

γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου 

2) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη: 

α. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ». 

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

γ. Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου 
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3) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 
µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη: 

α. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ». 

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

γ. Ο πλήρης τίτλος διακήρυξης 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου 

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη. 

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

Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων συστηµάτων δε γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 14: Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 

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

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε εγγράφως. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 15: Τιμές 

α) Οι τιµές των προσφορών θα είναι σε Ευρώ, σταθερές και δεν αναθεωρούνται, ούτε θα 
αναπροσαρµόζονται (εκτός αν καθορίζονται µε αγορανοµική διάταξη). Προσφορά που θέτει 
όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι προµηθευτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν το 
κόστος των προσφεροµένων συστηµάτων και µε την συµµετοχή τους στη δηµοπρασία 
θεωρείται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που θα οφείλεται 
σε οποιαδήποτε αιτία και ιδιαίτερα στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. 
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β) Η προσφερόµενη τιµή αφορά προµήθεια εγκατεστηµένου εν λειτουργία εξοπλισµού και  
προκατασκευασµένων συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών . 

 Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη. Το Φ.Π.Α θα αναγράφεται σε χωριστή γραµµή. 

γ) Η τιµή προσφοράς θα αναγραφεί αριθµητικώς αλλά και απαραίτητα ολογράφως. Σε 
περίπτωση διαφοράς µεταξύ της αριθµητικής και ολόγραφου τιµής θα υπερισχύει η τιµή που 
αναγράφεται ολογράφως. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
τιµή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα συστήµατα που περιλαµβάνονται στο έντυπο του 
προϋπολογισµού προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου.                          

 Τυχόν υπολογιστικά ή αθροιστικά λάθη διορθώνονται από την Επιτροπή διαγωνισµού. 

δ) ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών υπό όρους. 

 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 

ε) ∆εν επιτρέπονται οι αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

στ) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική αξία των προσφερόµενων συστηµάτων 
και όχι σε επί µέρους τιµές συστηµάτων. 

ζ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. 

Άρθρο 16: Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το 
δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην 
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί 
αυτοτελή σύµβαση το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο 
ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, 
ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κυρία οφειλή). 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν  καταρχήν: 
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α)  Την ηµεροµηνία έκδοσης 

β)  Τον εκδότη 

γ)  Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται 

δ)  Τον αριθµό της εγγύησης 

ε)  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

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

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

η)  Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, ββ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε 
τρείς (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά (µε ποινή αποκλεισµού) από εγγύηση συµµετοχής 
υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σε όλους τους διαγωνιζοµένους µετά την υπογραφή της 
σύµβασης µε τον Ανάδοχο και την κατάθεση της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης σύµφωνα µε την 
οριστική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή και της 
κατάθεσης από αυτόν της εγγυητικής καλής λειτουργίας. 

4) Ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 5% επί της συµβατικής αξίας (χωρίς 
Φ.Π.Α.) διαρκείας τουλάχιστον δύο ετών, µε την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής των 
προκατασκευασµένων συστηµάτων του εξοπλισµού επεξεργασίας λυµάτων. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την παρέλευση των δύο ετών από 
την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής. 

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

Άρθρο 18: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

18.1  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ποινή αποκλεισµού χωρίς 
καµιά αλλαγή για χρονικό διάστηµα 180 ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του 
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διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεπόµενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

18.2  Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή και κατ’ ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα. Έτσι, 
εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται 
την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 
σχετικά µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη 
παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για 
την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές 
τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται 
µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Άρθρο 19: Αξιολόγηση προσφορών – Διευκρινίσεις προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή 
επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους διαγωνιζοµένους διευκρινίσεις 
σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους. Οι διευκρινίσεις είναι υποχρεωτικές για τον 
διαγωνιζόµενο. 

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

- Ο χρόνος παράδοσης των συστηµάτων 

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

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

- Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

- Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

- Λοιπά κριτήρια όπως παρακάτω αναλύονται. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον 
συµφέρουσα. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν 
το αυτό αποτέλεσµα. 
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Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους και µε βάση την παρακάτω διαδικασία: 

Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τιµή, κατατάσσονται σε τρεις οµάδες, όπως 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε οµάδα έχει συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισµα όλων 
των συντελεστών βαρύτητας ανέρχεται ποσοστιαία σε 100. 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Α΄ΟΜΑ∆Α 60%   

1.1 

Η πληρότητα των συστηµάτων σε σχέση µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης (τεχνική περιγραφή και τεχνικά 

έντυπα για το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού) 

 35 

 

1.2 

Η συµµόρφωση των προσφερόµενων υλικών και συστηµάτων µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ευκολία µελλοντικής 

επέκτασης 

 35 

 

1.3 
Η ποιότητα του Η/Μ εξοπλισµού σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης 
 15 

 

1.4 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η αποδοτικότητα του 

προσφερόµενου συνολικού συστήµατος 
 15 

 

 Σύνολο βαθµών οµάδας   100  

2. Β΄ΟΜΑ∆Α 30%   

2.1 Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης  10  

2.2 
Έλεγχος σωστής λειτουργίας και συντήρησης όλου του εξοπλισµού, 

αποδεικνυόµενη από εµπειρία παρόµοιων έργων 
 50 

 

2.3 
Εξυπηρέτηση και η τεχνική βοήθεια µετά την πώληση µε χρόνο 

ανταπόκρισης συνεργείου εντός 24ώρου 
 20 

 

2.4 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας  10  

2.5 Μεταφορά τεχνογνωσίας – εκπαίδευση προσωπικού  10  

 Σύνολο βαθµών οµάδας   100  

3. Γ΄ ΟΜΑ∆Α 10%   

3.1 Η επιµελής παρουσίαση και σαφήνεια της προσφοράς  20  

3.2 Η πληρότητα της προσφοράς  20  

3.3 Πληρότητα παρουσίασης του συστήµατος αυτοµατισµών  60  

 Σύνολο βαθµών οµάδας   100  
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Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων. Κάθε στοιχείο της οµάδας 
βαθµολογείται µε βαθµολογία από 0 έως 100. Η µέγιστη δυνατή βαθµολογία είναι 100, ενώ η 
ελάχιστα απαιτητή βαθµολογία (όριο απόρριψης) είναι  70. Αν η επιµέρους βαθµολογία κάποιου 
από τα παραπάνω στοιχεία των οµάδων, είναι µικρότερη του 70, η προσφορά απορρίπτεται, 
αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση και η οικονοµική προσφορά επιστρέφεται σφραγισµένη 
στον προµηθευτή. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται από την βαθµολογία των 
στοιχείων της οµάδος σε συνδυασµό µε τον συντελεστή βαρύτητας κάθε στοιχείου. Το άθροισµα 
των συνολικών βαθµολογιών των τριών οµάδων, επί τον συντελεστή βαρύτητας κάθε οµάδος, 
αποτελεί την συνολική βαθµολογία της προσφοράς. 

• Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η επάρκεια των υπηρεσιών Εγγύησης - Συντήρησης θα βαθµολογηθεί ανάλογα µε τους 
προτεινόµενους χρόνους παροχής υπηρεσιών (χρόνο εγγύησης καλής  λειτουργίας), µετά την 
Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή της προµήθειας (του συστήµατος)  καθώς και την 
διαδικασία που θα ακολουθήσει το προσωπικό του προµηθευτή για την αποκατάσταση βλαβών, 
τεχνική υποστήριξη των προγραµµάτων εφαρµογής, προληπτική συντήρηση, κ.λ.π. ώστε το 
προσφερόµενο σύστηµα να λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιστα. 

Συγκεκριµένα µετά τη οριστική παραλαβή, ο προµηθευτής υποχρεούται να προσφέρει συντήρηση 
του συστήµατος, η οποία θα περιλαµβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης 
βλαβών καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόµενα απαιτηθούν. Για το παραπάνω  
προσφερόµενο διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την 
πλήρη συντήρηση του συστήµατος καθώς και επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος των 24 ωρών και θα πρέπει να αποδεικνύεται στην προσφορά ο τρόπος επέµβασης 
εντός του προαναφερόµενου χρονικού ορίου.  

• Μεταφορά τεχνογνωσίας – εκπαίδευση προσωπικού 

Η επάρκεια της εκπαίδευσης θα βαθµολογηθεί ανάλογα µε το προτεινόµενο από το διαγωνιζόµενο 
χρονοπρόγραµµα, πλήθος εκπαιδευοµένων και περιεχόµενο εκπαίδευσης σε σχέση µε την κάλυψη 
των αναγκών για λειτουργία και συντήρηση του προσφερόµενου συστήµατος από το προσωπικό 
του ∆ήµου και την προσφερόµενη τεκµηρίωση. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

Άρθρο 20: Αποσφράγιση προσφορών 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε τρία στάδια: 
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1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος 
φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», 

2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

3. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - Τελική 

βαθµολόγηση - Επιλογή Αναδόχου.  

Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών στο προηγούµενο στάδιο ενστάσεων – προσφυγών κατά 
της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και µετά από 10ήµερη προθεσµία του άρθρο 4 του Ν. 
3886/2010 κατά των εκτελεστών πράξεων της αναθέτουσας αρχής,, η Επιτροπή  ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού ορίζει την ηµεροµηνία και ώρα ανοίγµατος των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών και ενηµερώνει σχετικά τους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν 
αποκλείστηκαν στα προηγούµενα στάδια µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποστείλει µε 
τηλεοµοιοτυπία (fax) δύο (2) εργάσιµες ηµέρες τουλάχιστον προ της ηµεροµηνίας που θα 
αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές. 

Η αποσφράγιση των επιµέρους φακέλων των οικονοµικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που 
πραγµατοποιούνται και τα προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα 
σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το 
στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µονογράφει 
κατά φύλλο και ελέγχει τις οικονοµικές προσφορές κατά την σειρά της αρχικής υποβολής, 

Μετά τα παραπάνω ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων και καταγραφή των 
τιµών στο σχετικό πρακτικό. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών 
απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται στους συµµετέχοντες.   

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ελέγχει την 
ορθότητα και πληρότητα των οικονοµικών προσφορών. Οικονοµικές προσφορές που δεν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων της παρούσας προκήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού καταχωρεί στο πρακτικό της τυχόν προσφορές 
που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε µία από αυτές τους ακριβείς λόγους 
απόρριψης.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των οικονοµικών 
προσφορών, υπολογίζει τις ανηγµένες τιµές σύγκρισης των προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 19 και άρθρο 20 και καταχωρεί σε πρακτικό τον Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης 
Προσφορών. Το πρακτικό αυτό κοινοποιεί στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό για την τυχόν 
υποβολή ενστάσεων. 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται µε βάση την τιµή : 

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

 όπου, 

ΣΚi :  η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου i 

Πi :  η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου i 
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max(ΣΚ):  ο βαθµός της τεχνικής προσφοράς µε την µεγαλύτερη βαθµολογία  

min(Π):       η χαµηλότερη τιµή οικονοµικής προσφοράς 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε την µεγαλύτερη τιµή Τ της κατάταξης. Μεταξύ 
ισοτίµων, µειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει µεγαλύτερη βαθµολογία στα τεχνικά στοιχεία  
προσφοράς κατά την αξιολόγηση. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλει στην 
Προϊσταµένη Αρχή τα πρακτικά του διαγωνισµού, τις τυχόν ενστάσεις και την εισήγηση της για τις 
τυχόν ενστάσεις 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη όλα τα υποβληθέντα παραπάνω σχετικά στοιχεία, 
προχωρεί σε έκδοση αποτελέσµατος, ανακήρυξη µειοδότη και των επόµενων µειοδοτών κατά 
σειρά. 

Η απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες στο στάδιο αυτό 
διαγωνιζόµενους, µε τηλεοµοιοτυπία (fax).  

 

Άρθρο 21: Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου.  

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών καλείται ο ανάδοχος εντός 20 ηµερών να 
προσκοµίσει τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά-έγγραφα  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει 
εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 
σε σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται, επέρχονται οι συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω και η 
Σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε τις ίδιες προϋποθέσεις. 

 

21.1.   Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασµού, πλαστογράφησης, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για 
τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 
16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 
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Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα λοιπά ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

21.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου 
αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβιασµού, πλαστογράφησης, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήµατα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί 
προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

 

21.3. Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) 
οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασµού, 
πλαστογράφησης, ψευδορκίας και δόλιας χρεωκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται 
στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

 

 

21.4. Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου 
αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού 
προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιασµού, πλαστογράφησης, ψευδορκίας και δόλιας 
χρεωκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 
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(ΦΕΚ 64/Α'/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 
(3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

2. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

 

21.5. Οι Ενώσεις ή Κοινοπραξίες / Συνεταιρισµοί 

Α.  Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / 
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

Β.  (1) Οι Ενώσεις υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τα µέλη που αποτελούν αυτήν, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της Ένωσης.  

(2) Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της εργασίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης.  

(3) Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος 
της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.  

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους.  

Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 
αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

 

 Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα-δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω ή στα λοιπά άρθρα της διακήρυξης, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις ή 
ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο 
της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει 
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία 
όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων.  

Στην περίπτωση κήρυξης του (προσωρινού) αναδόχου έκπτωτου λόγω µη προσκόµισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, µπορεί σε βάρος του να επιβληθεί εκτός από την κατάπτωση της 
εγγυητικής συµµετοχής και κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία της αναθέτουσας αρχής ή το 
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει (άρθρο 35 παρ 5 του ΕΚΠΟΤΑ) 

Άρθρο 22: Έννομη προστασία – Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές 

22.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  

 Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή 
λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει 
ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

22.2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:  

 α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:  

 εντός του µισού χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής 
των προσφορών.  

 Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί 
τον διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.  

 β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε προσφέροντα στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 
ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.   

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και 
εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.  

 Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.  
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 γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής 
πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  

 δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 
εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  

 Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 
µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.  

22.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερό-µενους, δεν γίνονται δεκτές. 

22.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα 
τους.  

22.5. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών 
αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
συµβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις του  Ν.3886/10  και τον Ν.  3900/10. Με το 
Ν3886/10 επέλθει προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
89/665/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, το οποίο 
παραµένει σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

22.6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό 
(0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, ήτοι ποσό 621,00 €, 
συνοδευµένες είτε από απόδειξη  είσπραξης από Ταµείο Εφορίας ∆ΟΥ, είτε από κατάθεση 
υπέρ του ∆ηµοσίου σε οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Το παράβολο αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από 
κάθε αιτία”). 

Άρθρο 23: Ακύρωση του διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν 
να ακυρώσει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πριν την κατακύρωση, να 
επαναλάβει αυτόν ή να µαταιώσει το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  
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α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας,  

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

Άρθρο 24: Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης 

24.1 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως, µε αντίστοιχη 
ενηµέρωση και προς τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό. 

24.2 Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο καλείται να υπογράψει σύµβαση µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, αφού έχει κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού 
στους λοιπούς διαγωνιζοµένους και αφού έχουν παρέλθει οι προθεσµίες, που ορίζονται στο 
άρθρο 3 Ν.2522/1997 για την άσκηση του δικαιώµατος προσωρινής προστασίας των 
διαγωνιζοµένων. Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε 15 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας ως εγγύηση για την 
τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος ως ανωτέρω, ποσού ίσου προς το 10 % της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι µέχρι την επιστροφή της κατά την οριστική 
παραλαβή του Έργου. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται 
µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την οριστική 
παραλαβή του έργου , εφόσον δεν εκκρεµούν υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου 

24.3 Αν περάσει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει την 
σύµβαση ή δεν προσκοµίσει την κατάλληλη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό  και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει να υπογράψει τη σύµβαση ο 
επόµενος στην κατάταξη αξιολόγησης των προσφορών διαγωνιζόµενος. 

24.4  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την 
παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που θα απευθύνονται ή θα κοινοποιούνται στον 
Ανάδοχο από τα γραφεία της Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.  

24.5.  Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό 
του στην Ελλάδα αν υπάρχει, διαφορετικά αποστέλλεται τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό 
Ανάδοχο.  

Άρθρο 25: Εναλλακτική προσφορά 

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Άρθρο 26: Τιμή προσφοράς 

∆εν επιτρέπεται επί ποινής αποκλεισµού η υποβολή τιµών που είναι πάνω από τον 
προϋπολογισµό της Υπηρεσίας ούτε στο σύνολο, ούτε στα επιµέρους κονδύλια του 
προϋπολογισµού µελέτης της Υπηρεσίας. Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως 
ασυνήθιστα χαµηλές δεν απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονοµικής του 
Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν 
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διασφαλίζουν την οµαλή, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του έργου τότε µπορεί να τις απορρίψει 
και η συνολική  Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Άρθρο 27: Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συµβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά 
αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο 
εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα θεωρηµένη από τα κατά 
τόπους προξενεία ή το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των 
µηχανηµάτων, οργάνων και συσκευών µπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

Άρθρο 28: Πληρωμές - Παραλαβές 

Οι πληρωµές θα γίνονται κατά στάδια µε την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
Αντίστοιχα µετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου µπορούν να 
αποδεσµεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή της προµήθειας 
θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Τα στάδια παραλαβής-πληρωµής είναι : 

 1ο Στάδιο 

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

 Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατ’ αρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος εξοπλισµού. 

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

 2ο Στάδιο 

 Με την ολοκλήρωση εγκατάστασης όλου του Η/Μ εξοπλισµού και τη δοκιµαστική και 
επιτυχή λειτουργία αυτού και αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη εκπαίδευση του 
προσωπικού του ∆ήµου και οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου συντάσσεται πρωτόκολλο 
οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής (πέρας δοκιµαστικής λειτουργίας). Ο λογαριασµός 
που θα το συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό της σύµβασης. Η αποπληρωµή του θα γίνει µε την 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προµήθειας (του 
συστήµατος), οπότε και θα επιστραφεί το υπόλοιπο της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει 
δοθεί η αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας. 

- Όλοι οι λογαριασµοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασµό αφαιρούνται οι 
προηγούµενες πληρωµές. 
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- Οι λογαριασµοί θα υποβάλλονται στο ∆ήµο µαζί µε τιµολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

Άρθρο 29: Προκαταβολές  

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής µέχρι 40%. 

Άρθρο 30: Χρόνος υλοποίησης προμήθειας και εκπαίδευσης προσωπικού Δήμου   

Ως χρόνος υλοποίησης προµήθειας ορίζεται το διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών. Ως 
χρόνος εκπαίδευσης ορίζεται ο χρόνος της δοκιµαστικής λειτουργίας και η λειτουργία κάθε 
επιµέρους υλικού για ένα µήνα. 

Άρθρο 31: Τοπικές συνθήκες 

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει λεπτοµερώς 
όλα τα στοιχεία της προµήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων της διακήρυξης 
καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της σύµβασης. 

Άρθρο 32: Αναθεώρηση 

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

Άρθρο 33: Επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά ανακύπτουσα τόσο κατά το στάδιο της διενέργειας της δηµοπρασίας όσο και κατά το 
στάδιο που ακολουθεί µετά την κατάρτισή της λύεται ενώπιον των αρµοδίων πολιτικών δικαστηρίων 
(Αποφάσεις ΣτΕ112/98, ΕΑ 1110/07 Κλπ.) 

Άρθρο 34: Κατάρτιση σύμβασης 

Η σύµβαση θα καταρτισθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα 
τεύχη δηµοπράτησης και την προσφορά του αναδόχου. 

Για θέµατα που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη σύµβαση ή σε περίπτωση που προκύψουν 
αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, για την επίλυση των διαφορών θα 
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και η 
οικονοµική του προσφορά. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύµβαση µέσα σε δέκα 
ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει σύµβαση και δεν καταθέσει την εγγυητική καλής 
εκτέλεσης µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του 
δηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του, χωρίς άλλη προειδοποίηση ή νοµική ενέργεια. 
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Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή. µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προµήθειας 
στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο ή την επανάληψη του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της µε αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

Άρθρο 35: Πλημμελής προμήθεια 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προσερόµενων συστηµάτων διαπιστωθούν 
αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη, τις προδιαγραφές και την προσφορά 
του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 36: Ποινικές ρήτρες 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ευθύνη του καταστεί υπερήµερος όσον αφορά τον χρόνο 
παράδοσης των προκατασκευασµένων συστηµάτων, υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα 
για κάθε ηµέρα καθυστέρησης 0,2% επί του συµβατικού τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.). 

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

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

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της µε αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 

 
2. Ορίζει επιτροπή διαγωνισµού για το έργο: «Αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασία 
λυµάτων οικισµού Ορµύλιας ∆ήµου Πολυγύρου (Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού)»  
Τακτικά µέλη: 

1. Παπασαραφιανός Γεώργιος, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
2. Πατσιούρα Αναστασία, ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
3. Γούτας Θεόδωρος, ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. 

 
Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Σαραφίδης Κων/νος, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
2. Κυπριώτης Ιωάννης, ∆ιπλ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. 
3. Μανίκα Μαρία, ∆πλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής του διαγωνισµού τον Παπασαραφιανό Γεώργιο,  ∆ιπλ. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., µε αναπληρώτρια την Πατσιούρα Αναστασία, ∆ιπλ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. 
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3. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση 1.940.817,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.009  µε τίτλο 
«Αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων οικισµών Ορµύλιας και Γαλάτιστας 
∆ήµου Πολυγύρου (Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού) – Υποέργο 1: Αναβάθµιση ΕΕΛ οικισµού 
Ορµύλιας – Προµήθεια Η/Μ εξοπλισµού» του προϋπολογισµού του έτους 2013 

 
 
 
 
 
 
 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    283/2013 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  26η Νοεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΞΜ-ΘΥΦ


