
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 6/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη τετάρτη (14η) Απριλίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 4667/08-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας του τακτικού µέλους κ. Άγγελου Ζαβράκογλου, παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο κ. 

Ζαγγίλας ∆ηµήτριος  

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

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Βασιλάκης 

Αθανάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος 

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλίδης, 2. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 2ο  Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για 

την «Προµήθεια α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου 

χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου 

χωρητικότητας 16 κ.µ.» και διάθεση της πίστωσης, ενόψει 

του άρθρ. 37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/19-3-2015) 

Αριθµός Απόφασης: 54 

 

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 α) ενός µικρού 

απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου 

χωρητικότητας 16 κ.µ., 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. 5 / 2 0 1 5  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 235.772,36 € 

µε Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες 

προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά 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 α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου 

χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16 κ.µ. 

προϋπολογισµού δαπάνης 235.772,36 € 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. 5 / 2 0 1 5  µελέτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας & μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την εκτέλεση της προµήθειας : «Προµήθεια α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου 

χωρητικότητας 5 κ.µ., β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16 κ.µ.» 

προϋπολογισµού 235.772.36 €, χωρίς Φ.Π.Α. µετά από Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοικτό 

∆ιαγωνισµό. 

Β. Εγκρίνει την αριθµ. 5/2015 µελέτη, προϋπολογισµού 290.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

Γ. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:  

Άρθρο 1Ο : Αναθέτουσα Αρχή – ∆ιαγωνιστική ∆ιαδικασία 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

Η ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΟΧΙ 

 
1.1 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι ο:  ∆ήµος Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής (εφεξής ∆ΗΜΟΣ) 
1.2 Η ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 

∆ήµος ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

             Πολυτεχνείου 50 

Τ.Κ.: 63100, Πολύγυρος  
Τηλέφωνο :  +30  2371350738 (∆/νση  Οικονοµικών Υπηρεσιών) 
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+30 2371350753  ( Τµήµα  Προµηθειών)  

Φαξ :  +30237150763  

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  : prom1@polygyros.gr 

∆ικτυακός Τόπος (URL) :  http://www.polygyros.gr 
1.3 Το νοµικό καθεστώς που διέπει το διαγωνισµό είναι η Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (ΦΕΚ τ.Β’ 

185/93): «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το Π.∆. 60/2007 

(ΦΕΚ τ.Α’ 64/07): «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«περί  συντονισµού  των  διαδικασιών  σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων  έργων,  προµηθειών  και 
υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 

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

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

1.5  Η σύναψη εκτέλεσης σύµβασης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί  µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

1.6 ∆εν απαιτείται η κατάθεση δείγµατος από τον προµηθευτή. 
1.7  Η        διάρκεια υλοποίησης του έργου (ο χρόνος παράδοσης των ειδών) ορίζεται σε τριάντα       (30) ηµέρες. 

 
 

Άρθρο 2Ο : Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 
 

2.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου 
χωρητικότητας 5 κ.µ., και β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16κ.µ.,  
στο ∆ήµο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 

2.2 Ο εξοπλισµός κατατάσσεται σε µία διακριτή επί µέρους οµάδα, ως εξής: 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Περιγραφή Είδους : Προµήθεια α)  ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 
5 κ.µ., και β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου 
χωρητικότητας 16κ.µ. 

Κωδικός αριθµός (CPV)  αρχείου   
Ειδών 
ΕΠΠ 

: 34 14 45 120 

Ποσότητα : ∆ύο (2) 

Μονάδα µέτρησης  : Τεµ. 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη  : 290.000,00 € 

Πηγή Χρηµατοδότησης  : Χρηµατοδότηση :ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ «Αστική Αναζωογόνηση 

Πόλεων 2012-2015» 
 

2.3 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν επί  ποινή  αποκλεισµού  προσφορά για το 

σύνολο των ως άνω ζητουµένων ειδών του προϋπολογισµού της µελέτης. ∆εν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές για µέρος µόνο του ζητουµένου εξοπλισµού του 

προϋπολογισµού της µελέτης.  

2.4 Όλα τα είδη θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και 
ασφαλούς λειτουργίας. Θα είναι δοκιµασµένα σε συνθήκες λειτουργίας και θα φέρουν εγκρίσεις 
τύπου και σήµανση CE κατά την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπου απαιτείται. 

2.5 Στο  αντικείµενο του  διαγωνισµού περιλαµβάνεται επίσης  και  κάθε  άλλο  υλικό,  παρελκόµενο, 
εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται αναλυτικά στην διακήρυξη και στα παραρτήµατά της 
για την πλήρη παραλαβή της προµήθειας. 

2.6 Εναλλακτικές  προσφορές  ή  εναλλακτικές  λύσεις  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  που 
υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 
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2.7 Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  προς  προµήθεια  εξοπλισµού  (ειδών)  επισυνάπτονται  στην 
διακήρυξη και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

 
 

Άρθρο 3° : Προϋπολογισµός Πράξης 
 

3.1 Η συνολική δαπάνη για την παρούσα πράξη (δηλ. την προµήθεια των ειδών, την µεταφορά τους, 
τις δοκιµές τους, την εκπαίδευση του προσωπικού και την παράδοσή τους σε πλήρη 
λειτουργία καθώς και τις όποιες άλλες υποχρεώσεις και εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην 
απόφαση διακήρυξης και τα παραρτήµατά της) έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των διακοσίων 
τριάντα πέντε χιλιάδων, επτακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (235.772,35 €) 
µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή στο συνολικό ποσό δ ιακοσ ίων  ενενήντα  
χ ιλ ιάδων  ευρώ (290.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% 

3.2 Ο προϋπολογισµός της πράξης αναλύεται ως ακολούθως : 
 
 

 

ΕΙ∆Ο Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ ΠΑ 23 % ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟ Σ 
µ ε  το ΦΠΑ 23 % 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 
ΜΙΚΡΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  
5 Κ.Μ. 

ΕΝΑ (1) 95.000,00 € 95.000,00 € 21.850,00 € 116.850,00 € 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 

ΜΕΓΑΛΟΥ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16 

Κ.Μ. 

ΕΝΑ (1) 140.772,35 € 140.772,35 € 32.377,64 € 173.150,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ύο  
 (2) 

 235.772,35 € 54.227,65 € 290.000,00 € 

 

3.3 Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να υπερβούν το 
ως άνω ποσό του προϋπολογισµού. 

  3.4 Η προµήθεια του ως άνω εξοπλισµού αποτελεί πράξη µε τίτλο:  «Προµήθεια α)  ενός µικρού 
απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., και β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου 
χωρητικότητας 16κ.µ.» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα «Αστική αναζωογόνηση 
Πόλεων 2012-2015», του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ. 

3.5 Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. 

3.6 Φορέας χρηµατοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.                

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια βαρύνει την µε Κ.Α.: 02.20.7131.002 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015 του ∆ήµου Πολυγύρου. 

 

 

 
Άρθρο 4ο : Ορισµοί - Συντοµογραφίες 

 

4.1 Ορισµοί: Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 

5 Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί δηµοσίου 
δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από 
αυτούς τους οργανισµούς δηµοσίου δικαίου (άρθρο 2§9 Π∆ 60/2007). Στον παρόντα 
διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, 
στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο την 
σύµβαση για την υλοποίηση της πράξης 

     Κύριος της πράξης / Υπηρεσία :  Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
     Φορέας της Προµήθειας ή Φορέας : Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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   Υπηρεσία  ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού  (Υ.∆.∆.)  :  Το  Τµήµα  Προµηθειών,   της  ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο : Η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που 
αποφαίνεται αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και προδικαστικών 
προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή 
παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού. Επιπλέον 
το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισµού αλλά και 
κάθε εισήγηση των γνωµοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι 
αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα 
και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την 
απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. 

   Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση (Ε.∆.∆.) του ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση 
και αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση για ανάθεση της προµήθειας συλλογικό 
γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
και λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού 

µελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη 

τουλάχιστον (άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.∆.∆. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν ενστάσεων 

κατά των πρακτικών και επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του 

Οργάνου  Λήψης  Αποφάσεων,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  του  διαγωνισµού  και  µέχρι  την 

απόφαση κατακύρωσης. Η Ε.∆.∆ γνωµοδοτεί ακόµα και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την 

διενέργεια του διαγωνισµού ως και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Τα πρακτικά της Ε.∆.∆. 

ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

 Επιτροπή Παραλαβής Προµηθειών (Ε.Π.) του ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισµού µελών και 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου και το οποίο έχει την ευθύνη για την 
παραλαβή των προς προµήθεια ειδών. Η Ε.Π. είναι τουλάχιστον 3µελής. 

 Αρµόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Ο κος Μαρινούδης Ιωάννης, υπάλληλος στο  
Τµήµα Προµηθε ιών  του ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ο οποίος παρέχει σχετικές µε το 
διαγωνισµό πληροφορίες κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 
2371350753, φαξ: +30 2371350763 και e-mail: prom1@polygyros.gr. 

 Πράξη / Έργο: «Προµήθεια α) ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., και 
β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16κ.µ.» 

 Εξοπλισµός: Ο ζητούµενος εξοπλισµός 
 Προµηθευτής  ή  Προσφέρων  ή  Συµµετέχων  ή  ∆ιαγωνιζόµενος  ή  Οικονοµικός  Φορέας  : 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και 
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 2§8 
Π∆ 60/2007). 

 Εκπρόσωπος/οι (του διαγωνιζόµενου):  Το/α  φυσικό/ά πρόσωπο/α που  υπογράφει ή/και 
υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται 
από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο 
αυτό µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση 
ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης 
/ κοινοπραξίας. 

 Υπεύθυνος Επικοινωνίας:   Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία 
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, 
αριθµός τηλεφώνου, fax, e-mail κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Α.Α. µε τον Προσφέροντα. 
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 ∆ιακήρυξη : Η απόφαση της ∆ιακήρυξης µε τα παραρτήµατά της που έχει εγκριθεί µε απόφαση 
της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές / διαγωνιζόµενους / 
συµµετέχοντες / προσφέροντες / οικονοµικούς φορείς και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειµένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός 
και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Α.Α. 

 Φάκελος Ηλεκτρονικής Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που 
έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από ένα 
Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο ή Οικονοµικό Φορέα, σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. Ο Φάκελος 
Προσφοράς περιλαµβάνει: 

 (α) Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» ο 
οποίος περιλαµβάνει την εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τη τεχνική προσφορά. 

 (β) Έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» µε τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου. 

 Υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
 ∆ικαιούχος  :  Ο  κατά  το  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι,  άρθρο  2§4  του  Κανονισµού  (ΕΚ)1083/2006 της 

11/7/2006 του Συµβουλίου, δηµόσιος ή ιδιωτικός οργανισµός, φορέας ή επιχείρηση, αρµόδιος 

για την υλοποίηση πράξεων. Στον συγκεκριµένο διαγωνισµό δικαιούχος της πράξης είναι ο 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 

 Ανάδοχος: Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και θα 
συνάψει Σύµβαση µε την Α.Α. για την υλοποίηση της πράξης, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία. 

 Απόφαση Κατακύρωσης ή Κατακύρωση:  Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση της 
πράξης και η οποία κοινοποιείται σε αυτόν. 

 Σύµβαση:  Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση της 
πράξης, η οποία υπογράφεται µετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης 

 Προϋπολογισµός πράξης: Η εκτιµώµενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της 
προκηρυσσόµενης πράξης. 

 Συµβατικό Ποσό ή Συµβατικό Τίµηµα ή Αξία της Σύµβασης ή Συµβατική Αξία:  Η συνολική 
δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης πράξης, όπως αυτή καθορίζεται από 
την οικονοµική προσφορά του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) στην οποία θα 
κατακυρωθεί η πράξη και η οποία αναφέρεται στην Σύµβαση. 

 Συµβατικά τεύχη:  Τα συνηµµένα τεύχη στην Σύµβαση µεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν την 
παρούσα ∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου. 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση: Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση 

Νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς 

εξουσιοδοτηθέντα   προς   τούτο   εκπρόσωπο   (σε   αυτή   την   περίπτωση   προσκοµίζεται 

επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). 

 Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα, φέρει ηµεροµηνία εντός 
των τελευταίων 30 ηµερολογιακών ηµερών (άρθρ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ A/74/26-3-14) προ 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

 Πτωχευτικός Κώδικας: Ο Νόµος 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει κάθε φορά. 

 
4.2 Συντοµογραφίες: Στο κείµενο της ∆ιακήρυξης οι παρακάτω συντοµογραφίες ερµηνεύονται ως εξής: 

 Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

ΑΔΑ: 6Ι7ΖΩΞΜ-ΨΧ6



 Γ.Ε.ΜΗ. : Γενικό Εµπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιερώθηκε µε τον Ν. 3419/2005, ο οποίος 
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3853/2010 (Α΄ 90) τον Νόµο 4038/2012 (Α΄14) και τον Νόµο 
4072/2012 (Α΄ 86). Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι έµποροι και τα 
νοµικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.) που ασκούν εµπορία, ενώ ιδρύεται σε κάθε 
επιµελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011) τέθηκε σε 
ισχύ η εφαρµογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι εταιρείες που ιδρύονται µετά την 4/4/2011 πρέπει 
να καταθέτουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά έγγραφα για την σύστασή τους και την εγγραφή τους 
σε αυτό. 

 MIS : Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθµός (κωδικός) µε τον οποίο 
ανευρίσκεται κάθε ενταγµένη πράξη στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

 Σ∆Σ : ∆ιεθνής Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Συµφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυµερών 
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 ∆εκεµβρίου 
1993 και αντικατέστησε την Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορείου του 1947 (GATT – 
General Agreement on Tariffs and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε 
τον Νόµο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α). 

 Τ.∆.∆.Σ. : Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ένα από τα τεύχη της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης όπου δηµοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισµών δηµόσιων 
έργων, προµηθειών, υπηρεσιών και µελετών του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα,  που  η  δηµοσίευσή τους  προβλέπεται από  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  και  η  οποία 
περίληψη περιλαµβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικείας διακήρυξης (Ν.3469/2006, ΦΕΚ 
131Α, άρθρα 6, 7 και 9). 

 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ: Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η 
Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 (ΦΕΚ 185Β/23-3-1993). 

 ΕΑΑ∆ΗΣΥ: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Ανεξάρτητη Αρχή που συστήνεται, 
έχει αρµοδιότητες, συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4013/2011 
(ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ΥΠΟΙΟ: Υπουργείο Οικονοµίας Οικονοµικών 
 ΠΕΠ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
 ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς 

για την κατάρτιση του προγραµµατισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής (ΤΣ) για 
την χρηµατοδοτική περίοδο 2007-13. 

 Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Ε.Ο.Χ.: Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 
 Ε.Ε.Ε.Ε.: Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται 

η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν 
νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. 

 Ε.∆.Α.: Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή. Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π. 
Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 η οποία συστάθηκε βάσει του Ν. 2860/00, µετονοµάστηκε 
σε Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και η οποία αναλαµβάνει στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας τις αρµοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Ν.3614/07, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3840/10 και ισχύει. 

 ΝΠ∆∆/ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  /  Νοµικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  ∆ικαίου, 
σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

 Τ∆ΠΠ: Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης 
 ΕΒΕ: Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
 ΕΟΜΜΕΧ: Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

 

 
 
 

Άρθρο 5ο : Τόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΦΕΡΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov. 
gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

….../….../…….... 
Ηµέρα: 
Ώρα: 

29.06./2015 
Ηµέρ ∆εύτερα 

Ώρα:15:00 

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50 

Τ.Κ.:63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

 
5.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο Π∆ 60/07. 

5.2 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 

χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 

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

 

 
 
 

Άρθρο 6ο : ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
 

6.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, που είναι κατασκευαστές ή 
προµηθευτές των αντίστοιχων ειδών 
β) ενώσεις κατασκευαστών ή προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισµοί κατασκευαστών ή προµηθευτών 
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 
1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ’ όσον καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση 
υποχρεούται να συστήσει την Κοινοπραξία µε συµβολαιογραφική πράξη σε διάστηµα δέκα 
ηµερών, το αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας εάν 
κατακυρωθεί σε αυτό το σχήµα η σύµβαση. 

6.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην ∆ιεθνή 

Συµφωνία  περί  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  (Σ∆Σ)  που  συνήφθη  στο  πλαίσιο  του  Παγκόσµιου 

Οργανισµού  Εµπορίου  και  των  πολυµερών  διαπραγµατεύσεων  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης 

(GATT), σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π∆60/2007 ( άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η οποία 

συµφωνία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή µε τον Νόµο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύµβαση 

καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς 

συµφωνίες µε την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι 

εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του 

εµπορικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί και τα άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την 

νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 
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6.3 ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, οι 
οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : 
 Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που 

συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 
 Οι  ∆ιαγωνιζόµενες  ενώσεις/κοινοπραξίες  υποβάλλουν  προσφορά  εκπροσωπούµενες  

από Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα 
αρµόδια διοικητικά όργανα των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή 
προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την 
ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις όλων των µελών τους 
(εταίρων της ένωσης), µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι 
σχέσεις των µελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το µέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ 
επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην 
ένωση/κοινοπραξία. 

 Ορισµό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 
εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας 
προκήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 
εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν 
λόγω διαδικασία. 

 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας 
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' 
εφαρµογή της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

 Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλος 
της ένωσης/κοινοπραξίας    δεν    µπορεί    να    ανταποκριθεί    στις    υποχρεώσεις    της 
ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή 
προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας, 
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και τους ίδιους όρους. Τα 
υπόλοιπα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

6.4 Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 
 Τη φερεγγυότητά τους. 
 Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
 Τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
 Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

 
 
 

Άρθρο 7ο : Προϋποθέσεις για ∆υνατότητα Συµµετοχής 
 

7.1 Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

7.2 Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο 
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: 
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 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθµό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού  και   Στοιχείων  της   ∆ιεύθυνσης  Πολιτικής  Προµηθειών  της   Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

 Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 
µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η  εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τµήµα  Προγραµµατισµού  και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 
Προµηθειών. 

 Οι  οικονοµικοί  φορείς  –  χρήστες  τρίτων  χωρών  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 

Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα 

µε  τους  προβλεπόµενους όρους  στο  κράτος  µέλος  εγκατάστασης του  οικονοµικού 

φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή 

εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη 

µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

7.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά 

µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και 

προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
 

Άρθρο 8ο : Συµπληρωµατικές Πληροφορίες – ∆ιευκρινήσεις 
 

8.1 Η διακήρυξη και τα παραρτήµατά της διατίθεται µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου Πολυγύρου του Νοµού Χαλκιδικής: www.polygyros.gr. 

8.2 Για την παραλαβή του τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη µορφή απαιτείται η καταβολή αντιτίµου 
µηδέν (0,00) ευρώ στο ταµείο του ∆ήµου. Τα τεύχη σε έντυπη µορφή παρέχονται κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, από το τµήµα προµηθειών του ∆ήµου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ταχυδροµική διεύθυνση: 
Πολυτεχνείου 50 , Τ.Κ. 63100, αρµόδιος υπάλληλος Μαρινούδης Ιωάννης. 

8.3 Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής    πύλης    www.promitheus.gov.gr   του    Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.    Αιτήµατα    παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 
σύστηµα  οικονοµικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το 

κείµενο  των  ερωτηµάτων,  το  οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραµµένο. 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. 

8.4 ∆ιευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες εξετάζονται µέχρι και την δέκατη (10η) ηµέρα πριν 
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από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, και παρέχονται ηλεκτρονικά το αργότερο 
έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και το αργότερο τέσσερις (4) 
ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης. 

8.5 Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες 

ή κοινοπραξίες.   Επίσης,   δεν   µπορεί   ο   εκπροσωπών   ή   το   µέλος   διοικητικού   

συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια 

περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει 

στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας. Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια 

δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν 

µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να 

συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι 

πολλαπλές προσφορές. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του 

λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται 

από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο. 

8.6 Οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα 
δικαιολογητικά εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήµως µεταφρασµένα. 

Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού. 

8.7 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται 
σε βάρος του προσφέροντος. 

8.8 Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της µορφής “ελήφθη υπόψη”, συµφωνούµε και αποδεχόµεθα, κλπ. 

8.9 Σε  περίπτωση  συνυποβολής  µε  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών  εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σηµειώνουν επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως 

την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης των 

ενδιαφεροµένων. 

8.10    Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

προκήρυξης και των παραρτηµάτων αυτής και των σχετικών µε αυτά διατάξεων, εκτός των 

σηµείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν στον επί µέρους υποφάκελο 

δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς, προκειµένου να αξιολογηθούν. Επίσης 

θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της Προµήθειας, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ. και ότι έχει µελετήσει όλα τα 

στοιχεία  που  περιλαµβάνονται  στο  φάκελο  ∆ιαγωνισµού.  Επίσης,  σε  περίπτωση  νοµικών 

προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν 

εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. 

8.11   Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο όταν ζητούνται από τις επιτροπές 

διαγωνισµού ύστερα από ηλεκτρονικό έγγραφο του ∆ΗΜΟΥ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου pdf, µε το κείµενο των απαντήσεων, το 
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οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. ∆ιευκρινήσεις που υποβάλλονται 

είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, 

δεν εξετάζονται. 

8.12 Σε   περίπτωση  που   στο   περιεχόµενο  των   προσφορών  χρησιµοποιούνται  συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί 

ιδιαίτερος πίνακας, συνοδευτικός των Προσφορών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντοµογραφίες 

αυτές µε την επεξήγηση της έννοιάς τους. Ακόµη παραποµπές σε τεχνικά έντυπα επιτρέπονται 

εφόσον αυτά προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός 

παραγράφου και σελίδας. 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9° : Περιεχόµενα Προσφορών 
 

9.1 Τα  περιεχόµενα  του  ηλεκτρονικού  φακέλου  της  προσφοράς  ορίζονται  ως  εξής:  (α)  ένας 

(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 

(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

9.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά»: 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται 

η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο 

περιλαµβάνονται: 

9.2.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  σύµφωνα µε το άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

9.2.1.1      Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/8-8-14) 

και  την  παράγραφο  1.2.3  του  άρθρου  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13.  Η  εγγυητική  επιστολή 

συµµετοχής ανέρχεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προµήθειας 

(χωρίς ΦΠΑ) για κάθε οµάδα προµήθειας που συµµετέχουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και υποβάλλεται από 

τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην 

Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

9.2.1.2 Κατά περίπτωση: 
9.2.1.2.1   Οι Έλληνες Πολίτες 
 

 

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικού 
1 Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο 
πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού για το 
τρέχον έτος. Το αποδεικτικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στο διαγωνισµό. 
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2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος 
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 
Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 

3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι  ο  διαγωνιζόµενος  δεν  τελεί  σε  πτώχευση,  πτωχευτικό 
συµβιβασµό  ή  άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

4 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενηµερότητας  θα  αφορά  όλους  τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 

5 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος 
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 
 
 
 
 
 
9.2.1.2.2   Οι Αλλοδαποί  
 
 

 

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικού  

1 Πιστοποιητικό  οικείου  επιµελητηρίου  ή  άλλης  αναγνωρισµένης  επαγγελµατικής 
οργάνωσης,  στο  οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  στο  επαγγελµατικό  ή 

εµπορικό µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό εξασκεί 

επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού για το τρέχον έτος. Το 

αποδεικτικό εγγραφής θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στο διαγωνισµό, ενώ θα πρέπει να τονισθεί 

ότι καθορίζεται από τους νόµους της χώρας εγκατάστασης και εκδίδεται από το 

φορέα που για κάθε χώρα αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
2 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 για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του 

Π.∆. 60/2007. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι  ο  διαγωνιζόµενος  δεν  τελεί  σε  πτώχευση,  πτωχευτικό  
συµβιβασµό  ή  άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 
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4 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο 

σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
5 Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισµού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.1.2.3   Τα Νοµικά Πρόσωπα – Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
Τα  παραπάνω δικαιολογητικά των  περιπτώσεων για  «Έλληνες  πολίτες»  και  
«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα και επιπρόσθετα: 

 
α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικού  

1 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή 

Τµήµα Εµπορίου – Τουρισµού, κλπ. 
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2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 
43 του Π.∆. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

3 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Το    πιστοποιητικό    ασφαλιστικής    ενηµερότητας    θα    αφορά    όλους    τους 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών και των διοικούντων της 

Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη 

κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός 

οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο  κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση 

ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει 

την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν 

θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την 

κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την 

ΑΔΑ: 6Ι7ΖΩΞΜ-ΨΧ6



9.2.1.2.4   Οι Συνεταιρισµοί  
 

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικού  

1 Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων 

δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα 

υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. 2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 

ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το 

απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 
3 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα. 

4 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

5 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τα  οποία  να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι 
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού 

 
9.2.1.2.5   Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες  

 

α/α Περιγραφή ∆ικαιολογητικού  
1 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 
ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). 

2 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υπογραφών των 
µελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το 

συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 

από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν 

πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 

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

4 Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 
τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 
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9.2.1.3   Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο 

ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του 

(για Ο.Ε και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε µορφή εταιρείας). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα 

της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 

µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι 

κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

9.2.1.4  Σε περίπτωση συµµετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης 

κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συµµετοχής εκάστου µέλους σε αυτή 

9.2.1.5 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν 

µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου 
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. Οι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσουν και πρακτικό ∆.Σ. στο οποίο θα 
αναφέρεται πως εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και θα 
εκχωρείται το δικαίωµα εκπροσώπησης στο παριστάµενο στο διαγωνισµό άτοµο (στην 
περίπτωση που δεν προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας). 

9.2.1.6    Κατάλληλες  Τραπεζικές  Βεβαιώσεις  για  την  απόδειξη  της  οικονοµικής  και 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 45 του 

Π∆60/2007 (άρθρο 47 οδηγίας 18/2004). Ελάχιστη Απαίτηση: Βεβαίωση τραπέζης από την 

οποία αποδεικνύεται ότι η πιστοληπτική ικανότητα του προσφέροντος είναι ίση τουλάχιστον 

µε το 

20% του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης µε τον ΦΠΑ. 
9.2.1.7      Αντίγραφο   ή   απόσπασµα   των   δηµοσιευµένων  οικονοµικών   ισολογισµών   της 

επιχείρησης, για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του 
προσφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Π∆60/2007 (άρθρο 47 οδηγίας 18/2004). 
Εφαρµόζεται στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη 
νοµοθεσία της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστηµένος  ο  οικονοµικός  φορέας,  των  τριών  
τελευταίων 

οικονοµικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του διαγωνισµού. Ελάχιστη 

Απαίτηση: Ισολογισµοί τριών τελευταίων οικονοµικών χρήσεων που προηγούνται του έτους 

του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δηµοσιευµένους 

ισολογισµούς για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε µπορεί να προσκοµίσει ισοδύναµα 

λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσηµα έγγραφα. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης έκδοσης 

ισολογισµών, µπορεί να καταθέσει ισοδύναµα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή 

ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τα υπό προµήθεια είδη, κατά χρονικό 

διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους 

ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάστηµα αυτό 
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9.2.1.8     Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που 

αφορά ειδικότερα τα υπό προµήθεια είδη κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του 

διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 

επάρκειας του προσφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Π∆60/2007 (άρθρο 47 οδηγίας 

18/2004). Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό 

διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί 

του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών κατά το διάστηµα αυτό. Στην περίπτωση που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα 

χωριστά για καθένα από τα µέλη της, υπογεγραµµένα δεόντως. Στην περίπτωση αυτή 

επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα µέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να 

καλύπτονται συνολικά. Ελάχιστη Απαίτηση:   Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει 

να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειµένου αυτός 

να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών (σε παρόµοια ή αντίστοιχα 

µε τα προκηρυσσόµενα  είδη) για το ανωτέρω διάστηµα, ύψους τουλάχιστον ίσου µε τον 

ενδεικτικό  προϋπολογισµό της παρούσας προκήρυξης, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ενώσεων, ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το 

άθροισµα των γινοµένων του ως άνω µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των 

εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συµµετοχής τους στην ένωση. 

9.2.1.9      Αν  ο  οικονοµικός  φορέας,  για  σοβαρό  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκοµίσει  τα 

δικαιολογητικά που ζητεί η Αναθέτουσα Αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική 

και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Βάση του άρθρου 

46 παρ. 3 του Π.∆. 60/2007 ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και 

για µια συγκεκριµένη Σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει 

στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της Σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν µε την προσκόµιση της δέσµευσης των φορέων 

αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τους αναγκαίους πόρους. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να προσκοµίσει ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ 

αυτού και του εν λόγω φορέα για τη συγκεκριµένη προµήθεια, καθώς και τα 

κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού του φορέα, 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται τα όρια της ∆ιακήρυξης για την 

τεκµηρίωση της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του διαγωνιζόµενου. 

Σε περίπτωση ξενόγλωσσου συµφωνητικού ή/και δήλωσης τότε θα προσκοµιστεί και η 

επίσηµη µετάφραση. Επίσηµη µετάφραση δεν απαιτείται στη περίπτωση συµφωνητικού µε 

ενσωµατωµένες δύο γλώσσες εκ των οποίων η µία είναι Ελληνική. 

9.2.1.10 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά 
την προηγούµενη πενταετία, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του 

δηµόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύµφωνα µε τους όρους 

της 

διακήρυξης ανάθεσης και εµπρόθεσµες) αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι 

δηµόσια αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 

αρµόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή µε 
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προσκόµιση θεωρηµένου αντιγράφου του τιµολογίου πώλησης για τη τεκµηρίωση της 

τεχνικής ικανότητας.  

 Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως 

θα πρέπει να προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) ένα τουλάχιστον ίδιο ή 

παρόµοιο είδος προµήθειας µε αυτά της Μελέτης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η µερική κάλυψη της 

απαίτησης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.             

9.2.1.11    Οι συµµετέχοντες δύναται να επικαλεστούν δάνεια τεχνική ικανότητα. Στη περίπτωση που ο 

διαγωνιζόµενος επικαλείται τις τεχνικές ικανότητες άλλου φορέα ανεξαρτήτως νοµικής φύσης, 

των δεσµών µε αυτούς, υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά για τον φορέα που 

επικαλείται επισυνάπτοντας και αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο (ιδιωτικό συµφωνητικό) 

νοµίµως επικυρωµένο µε το γνήσιο της υπογραφής, και από τα οποία να προκύπτει ότι 

πληρούνται τα όρια της ∆ιακήρυξης για την τεκµηρίωση της τεχνικής και επαγγελµατικής 

ικανότητας του διαγωνιζόµενου. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου συµφωνητικού ή/και δήλωσης 

τότε θα προσκοµιστεί και η επίσηµη µετάφραση. Επίσηµη µετάφραση δεν απαιτείται στη 

περίπτωση συµφωνητικού µε ενσωµατωµένες δύο γλώσσες εκ των οποίων η µία είναι 

Ελληνική. 

9.2.1.12 Πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 ή άλλα ισοδύναµα που έχουν εκδοθεί 
από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. Ενώσεις Χρηστών, 

ISO, CCITT, ΕΛΟΤ, κλπ) και αφορούν: α) τον κατασκευαστή, β) τον προµηθευτή και γ) την 

τεχνική υποστήριξη, και για το πλαίσιο κάθε οχήµατος και για την υπερκατασκευή των 

ειδικών οχηµάτων. Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η 

αντίστοιχη προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.2.1.13 Αντίγραφο πιστοποιητικού CE, για τα προσφερόµενα είδη. 
9.2.1.14 Υπεύθυνες ∆ηλώσεις: 

   Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου κατά του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α'75) και του άρθρου 25 του Ν.3614/07 περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο 
πρόσωπο τους από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/07 ήτοι: 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση 

-   για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 
του 

Π∆60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για 
: 
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 

της 

29.1.1998, σελ. 
1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 

της 

31.12.1998, σελ. 
2), 
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (EE  C  316  

της 

27.11.1995, σελ. 
48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 

76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το 

Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

-  για  κάποιο  από  τα  αδικήµατα της  υπεξαίρεσης, της  απάτης,  της  εκβίασης,  
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι 

εγκαταστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή /και φυσικά πρόσωπα, 

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιουδήποτε 

προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του 

υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

β) ∆εν  έχει  καταδικασθεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  

δεδικασµένου, σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  χώρας  όπου  εκδόθηκε  η  απόφαση,  

και  η  οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 

γ) ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένα 

διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ 

άρθρου 

43§2 του 
Π.∆.60/07). 

δ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και 

τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο του ελληνικού 

δικαίου 

ε) ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που 

απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/07 ή των διατάξεων του παρόντος 

διαγωνισµού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές . 

στ) ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του δηµοσίου µε βάση αµετάκλητη 
απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το 

στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπ’ όψιν για την απόρριψη της προσφοράς µόνο για το 

χρονικό τούτο διάστηµα. 

   Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα 
90 ηµερών τουλάχιστον. 

   Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, κατά του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 
(Α'75) 

ότι: 
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α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης, τους 
οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

β) ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισµούς του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

γ) Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου 

τοµέα, και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

δ) Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης παρόµοιου 
έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από οποιοδήποτε 

Ν.Π.∆.∆. ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

   Υπεύθυνη  δήλωση  για  το  χρόνο  παράδοσης  των  ζητουµένων  ειδών  εξοπλισµού  
της 

Μελέτης ετοίµων καθ΄όλα προς λειτουργία. 
 

9.2.1.15 Λοιπές Έγγραφες ∆ηλώσεις: 
 
 

   Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν τις επιχειρηµατικές  
µονάδες (εργοστάσια)  στα  οποία  θα  κατασκευάσουν  τα  προσφερόµενα  είδη 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Εάν οι  διαγωνιζόµενοι  δεν  θα 
κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση τους προς το ∆ΗΜΟ ότι η κατασκευή του τελικού 
προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία  
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι 
ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την 
εκτέλεση  της  συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

   Έγγραφη δήλωση για τη διάρκεια και τις λοιπές καλύψεις της περιόδου εγγύησης 
καλής λειτουργίας: 
Ελάχιστες Απαιτήσεις: 
α) Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Α.Α. για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας 

(ή διατήρησης) αφορά χρονική διάρκεια όχι µικρότερη από ένα (1) έτος. 

β) Ο προµηθευτής υποχρεούται να καλύψει το ∆ήµο µε παροχή τεχνικής υποστήριξης, 
(επίδειξη λειτουργίας συστηµάτων, παροχή συντήρησης, ανταλλακτικών και 

αναλωσίµων, εκπαίδευση προσωπικού του ∆ήµου, κτλ), για τη σωστή και 

εύρυθµη λειτουργία  των  υλικών  της  προµήθειας  για  χρονικό  διάστηµα  ίσο  µε  

τη  περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας 

γ) Ο προµηθευτής υποχρεούται να καλύψει εξ’ ολοκλήρου το ∆ήµο για τα υλικά, τα 

ανταλλακτικά, τα αναλώσιµα και την πλήρη εργασία για την πρώτη και δεύτερη 

συντήρηση του οχήµατος, δηλ. για το πρώτο και δεύτερο ετήσιο service (χρονικό 

διάστηµα ίσο µε τη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας). 

   Έγγραφη δήλωση για SERVICE - επισκευές – εξασφάλιση ανταλλακτικών 
γενικά  και πέραν της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας: 
 
Ελάχιστες Απαιτήσεις: 
α) Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την 

άµεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά 

λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε 

βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. 
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β) Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης του ∆ήµου 
σε ανταλλακτικά και αναλώσιµα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

γ) Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, δήλωση του κατασκευαστή  

για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

   Έγγραφη   δήλωση   για   διάστηµα  αποκατάστασης  βλάβης   (παροχή   
υπηρεσία)   ή αντικατάστασης ελαττωµατικού εξαρτήµατος: 
Ελάχιστες Απαιτήσεις: 
α) Σε  περίπτωση  βλάβης  ή  ακινητοποίησης  του  οχήµατος,  ο  προµηθευτής  

είναι υποχρεωµένος µετά από έγγραφη ειδοποίηση του από την Α.Α. µε e-mail 
ή φαξ (µε απόδειξη), να παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εντός 48 
ωρών 

β) Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε δική του φροντίδα και δαπάνη να 

αντικαθιστά κάθε εξάρτηµα που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό ή θα υποστεί βλάβη 

λόγω κακής κατασκευής, σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών, από την επίσηµη ενηµέρωσή του από τον ∆ήµο. 

 
Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης ή/και 

υπηρεσίες στο διάστηµα αυτό επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της Α.Α. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται διάρκεια και λοιπές καλύψεις περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας µικρότερες από αυτές που ζητούνται στην παραπάνω 

έγγραφη δήλωση ή/και για SERVICE - επισκευές – εξασφάλιση ανταλλακτικών 

διάρκεια µικρότερη αυτής που ζητείται στην παραπάνω έγγραφη δήλωση ή/και για 

διάστηµα αποκατάστασης βλάβης ή αντικατάστασης ελαττωµατικού εξαρτήµατος 

διάρκεια µεγαλύτερη των ζητουµένων της δήλωσης τότε η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
9.2.1.16    Υποστηρικτικό Υλικό: Για την προµήθεια, ο προσφέρων θα παρέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία 

των προσφεροµένων ειδών του εξοπλισµού και των επί µέρους λειτουργιών του ή/και των 

επί µέρους συστηµάτων τους στην Ελληνική. Ειδικότερα, θα παρέχει prospectus, τεχνικά 

φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά µπορούν να 

είναι και στην Αγγλική γλώσσα), οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και 

κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, 

πιστοποιητικά και ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση 

του προσφερόµενου είδους µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να 

είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην 

αναλυτική τεκµηρίωση των προσφερόµενων ειδών και στην µεθοδολογία υλοποίησης της 

προµήθειάς των, την οποία προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων. 

 
9.2.2      Τεχνική Προσφορά 

     Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

9.2.2.1    Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται ψηφιακά και  υποβάλλεται από  τον  προσφέροντα. 
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Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

9.2.2.2 Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία. 

9.2.3   Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της 

ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 

πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία 

είναι εγκατεστηµένος  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος.  Στην  ένορκη  δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  

στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα 

υποβληθεί 

υποχρεωτικά  µαζί  µε  την  Προσφορά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  εντός  του  «Υποφακέλου 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

9.2.4   Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
νόµιµη µετάφραση. 

9.2.5   Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
παραγράφων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 

9.2.6  Επισηµαίνεται, ότι υπεύθυνες δηλώσεις, στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο 

τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιµων  ηµερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ  (προσκοµίζονται  

στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Σε αντίθετη περίπτωση η ηλεκτρονική προσφορά του 

υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. 

9.2.7 Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
9.2.8   Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 

απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 

προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια 

στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς, κλπ. 

9.2.9   Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και 

τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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9.3 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά»: 
9.3.1   Στον  (υπο)φάκελο  µε  την  ένδειξη  «Οικονοµική  Προσφορά»  περιλαµβάνεται  η  οικονοµική 

προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

9.3.2   Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 

9.3.3   Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

9.3.4   Εάν οι τιµές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαµηλές, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Π∆ 60/07 , η 
αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, µπορεί να ζητήσει γραπτώς τις 
διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι 
διευκρινήσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως: α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου 
κατασκευής των προϊόντων β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών γ) την πρωτοτυπία των 
προτεινοµένων προµηθειών που 

προτείνει ο προσφέρων δ) την τήρηση ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον 
προσφέροντα 

 
 

Άρθρο 10° : Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 
 

10.1    Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα 

λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

10.2 Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

10.3    Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 
 
 

Άρθρο 11° : ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών 
 

11.1    Μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
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εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

11.2 Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
11.2.1 Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 

µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

11.2.2 Η  αρµόδια  Επιτροπή  ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµού  συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά  
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

11.2.3 Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των  ηλεκτρονικών 

προσφορών 

11.2.4 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
του
ς. 

11.2.5 Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – 

οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών 

που τους ορίζονται. 

 
 
 

Άρθρο 12° : Χρόνος & Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 
 

12.1    Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 

2690/1999, των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δηµόσιο  έγγραφο  

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’ 

1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  6  του  Ν. 
4155/201
3. 

 

 
 
 

Άρθρο 13° : Τιµή Προσφοράς 
 

13.1    Οι τιµές των προσφορών που αφορούν οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών της µελέτης ελευθέρων κάθε δασµού, φόρου, 

τέλους, δηµοσιονοµικής επιβάρυνσης ή άλλης αµοιβής και έτοιµων για λειτουργία. Στις τιµές 

αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις 

για λογαριασµό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον Φ.Π.Α., για των ειδών στον 

τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Έτσι εννοείται ότι 

περιλαµβάνονται στις τιµές αυτές, εκτός από την δαπάνη προµήθειας, και οι δαπάνες 

εκτελωνισµού, µεταφοράς, έκδοσης τυχόν απαιτούµενων πιστοποιητικών και δοκιµών. 

Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις 

και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

προσφορά στην οποία δεν δίνεται η τιµή  χωρίς τον ΦΠΑ. 
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13.2    Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε € (ευρώ), θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού αριθµητικά 
και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας µε την αριθµητική τιµή) και θα 
περιλαµβάνει: 
     Την προσφερόµενη τιµή για την µελέτη, απαλλαγµένη από Φ.Π.Α. 
     Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 23% και σε ποσό. 
     Την προσφερόµενη τιµή για την µελέτη που περιλαµβάνει και τον Φ.Π.Α. 

 

 
13.3    Στον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς, οι τιµές στο πεδίο «ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΙ∆ΟΥΣ, χωρίς 

ΦΠΑ (αριθµητικώς)» προκύπτουν από πολλαπλασιασµό της τιµής που έχει συµπληρώσει ο 

προσφέρων στο πεδίο «ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ, χωρίς ΦΠΑ (αριθµητικώς)» επί την 

προσυµπληρωµένη από την Υπηρεσία τιµή του πεδίου «ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ)». Η τιµή στο 

πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, χωρίς ΦΠΑ 

(αριθµητικώς)» προκύπτει από το άθροισµα των τιµών των πεδίων «ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ, χωρίς ΦΠΑ (αριθµητικώς)» των ειδών της ΜΕΛΕΤΗΣ. 

13.4 Προσφορά που δεν δίνει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν 
ανοιχθεί, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής 

της τιµής ή παρακράτηση κυριότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον τρόπο 

πληρωµής του προµηθευτή από το ∆ΗΜΟ. 

13.5    Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής 

ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή που 

κρίνεται συµφερότερη για την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης σε περίπτωση που δεν έχει 

συµπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.6 Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

13.7   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών 

πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για 

εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας 

προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

13.8   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 14° : Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 

14.1    Οι προσφορές, για την προµήθεια, ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ποινή 

αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή για χρονικό διάστηµα ε ν ε ν ή ν τ α  (90) ηµερών από την 

επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

µικρότερο του ως άνω οριζόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.2 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 
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ηλεκτρονικά έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 

αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά και επίσης ηλεκτρονικά µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε 

περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις 

Εγγυήσεις Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους 

διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου 

ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού. 

14.3    Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα: 
   έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
   κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

14.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 
 
 

Άρθρο 15°: Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών 
 

15.1    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 της Σύµβασης/των Συµβάσεων καθώς και όλη 

η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και 

δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, µόνο εφόσον είναι 

νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντα, είτε µε την 

επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 

κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική 

υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας 

υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά 

εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από 

τους προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή 

εκτίµηση της προσφοράς. 

15.2 Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 
κειµένου 

συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και ανάδοχος στο 

πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες διερµηνείας από και προς την 

Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και αναδόχου και των 

στελεχών του/τους µε την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα ή/και τον ανάδοχο. 

 
 
 

Άρθρο 16°: Αποκλεισµός Υποψηφίων 
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16.1 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση (άρθρο 43 Π∆ 60/2007), ο υποψήφιος 
ή προσφέρων όταν: 
1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 

αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 
1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 
2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το 
ν. 3424/2005 (Α΄ 305). 
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την προσωπική 

κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για 

να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των 

υποψηφίων ή των προσφερόντων. 

Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο 

κράτος µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα 

αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε 
την επαγγελµατική διαγωγή του. 
5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού 
ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε 
οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
6. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του 
ελληνικού δικαίου. 
7. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
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16.2 Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν 
για 

καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και 

για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται 

από τον διαγωνισµό. 

 
 

Άρθρο 17ο: Προέλευση Προσφερόµενων Ειδών 
 

17.1    Ο  προσφέρων  πρέπει  να  δηλώνει  στην  προσφορά  του  το  εργοστάσιο  στο  οποίο  

θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόµενα είδη καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες 

φάσεις βιοµηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 

εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 

παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

17.2 Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την 
προσφορά 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η προσφορά απορρίπτεται. 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 

∆ηµοσίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

17.3 Μετά την υπογραφή της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε 
µε 

την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση 
17.4    Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε συνεπάγεται την κήρυξη 

του προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
17.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
 

Άρθρο 18° : Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

18.1    Εγγύηση  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό.  Η  εγγύηση  συµµετοχής  στο  διαγωνισµό  ορίζεται  
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόµενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α 
(άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014) και πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, για 
το σύνολο της προµήθειας για το οποίο υποβάλλεται προσφορά ως εξής: 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ποσό της Εγγυητικής 

Επιστολής Συµµετοχής σε  €  
Προµήθεια α)  ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ., 
και β) ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16κ.µ. 

4.716,00 € 

 
 

18.2    Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια 

ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτελέσεως και 

µέσα σε τέσσερις (4) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών 

προµηθευτών που  έλαβαν  µέρος  στον  διαγωνισµό  επιστρέφονται  µέσα  σε  τέσσερις  (4)  

ηµέρες  από  την ηµεροµηνία  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης  ή  της  ανάθεσης.  Τέλος  η  

εγγύηση  συµµετοχής επιστρέφεται στους διαγωνιζόµενους που έχει απορριφθεί η προσφορά 

τους εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης 

αυτών ή παραίτησης από αυτά εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς 
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είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

18.3    Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

18.4    Το ποσοστό αυτό είναι το ήµισυ για προσφορές που υποβάλλονται από Μ.Μ.Ε. ή τις Ενώσεις 

τους κ.λ.π. ως άρθρο 26 παρ. 1 εδάφ. α. της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. 

18.5 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα 

του Παραρτήµατος Β.6 της παρούσας 
προκήρυξης 

 

 
 

Άρθρο 19° : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

19.1    Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα (10) 

ηµερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει για 

την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας επί ποινή αποκλεισµού εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε 

περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 

παρ.1β του Ν.4281/2014). 

19.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
19.3   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 

παράδοσης πλέον δύο (2) µήνες. 

19.4 Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προµήθεια 
ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 

19.5    Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης ο προµηθευτής θα 

εγγυηθεί ότι: «Με την υπογραφή της σύµβασης τα είδη του εξοπλισµού που θα προµηθεύσει θα 

ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών τεχνικών 

χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολο τους από 

υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο 

ελάττωµα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία 

κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία και αποτελέσµατα για τα 

οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές προδιαγράφονται. 

Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την παράδοση του καινούργιος». 

Τέλος εγγυάται ακόµα ότι : «Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί 

ότι κάποιο δεν πληροί τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών 

προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της 

αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών 

εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκοµένων των ειδών) να 

γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιµο  για  την  χρήση  που  προορίζεται,  αυτό  θα  

απορρίπτεται  και  ο  ανάδοχος  θα  είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να 

αντικαταστήσει ολόκληρα τα ακατάλληλα µέρη αυτού µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την 

Επιτροπή Παραλαβής που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ΗΜΟΥ. Ο 
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προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση 

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

αντικατάσταση του ως άνω µέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο προµηθευτής θα 

είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το ∆ΗΜΟ για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτήν από τις 

πιο πάνω βλάβες». 

19.6   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Β.6΄ της παρούσας προκήρυξης. 

19.7 Ο προµηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσµία που ορίστηκε να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση µας. 

19.8   Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις από τον ΕΚΠΟΤΑ . 

19.9 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 
 

 
 
 

Άρθρο 20° : Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
 

20.1     Για την καλή λειτουργία του προσφερόµενου εξοπλισµού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής 

λειτουργίας (ή διατήρησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την οριστική παραλαβή, να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2% της 

συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της µελέτης. 

20.2 Για το προτεινόµενο διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες απαιτήσεις της 
Α.Α.), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει 
: 
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισµού σε όλο το χρονικό διάστηµα της 

εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο 

δεν µπορεί να είναι µικρότερο της διάρκειας εγγύησης που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

για το είδος, και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη των 

ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την προσωρινή παραλαβή τους, πλήρως 

συναρµολογηµένων και έτοιµων για λειτουργία. 

β.- Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε 
σφάλµατα 
γ.- Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισµού θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
δ.- Τα τακτικά service των προσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής 
ε.-  Επίλυση προβληµάτων σε  συνεργασία µε  τεχνικούς τηλεφωνικώς ή  µε  Fax.  Είναι 

επίσης ιδιαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου. 

στ.- Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο Προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί σε όλη 
τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών (όπου αυτό ζητείται στις 

τεχνικές προδιαγραφές), το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η πληρότητα του οποίου θα 

αξιολογηθεί. 

20.3   Τα ως άνω αναφερόµενα θα πραγµατοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) µε δαπάνες του προµηθευτή και ο ∆ΗΜΟΣ δε θα 

ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση 

τους και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά 
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έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα 

µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο 

είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. 

20.4 Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση κάθε 
ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 
συναρµολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε 
όµοιες αιτίες. 

20.5    Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα τις 
κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι 
δυνατόν να συµφωνηθεί. 

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

του οχήµατος και αυτές οι διακοπές, για οποιοδήποτε λόγο, διαρκέσουν στο σύνολό τους 

περισσότερο 

από δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος επιπρόσθετα µε τις 

άλλες του υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλλει στον ∆ήµο λόγω συµφωνηµένης 

ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προµηθευτή το ποσό των: 

α) 100 Ευρώ για κάθε είδος της προµήθειας,  
για κάθε µέρα καθυστέρησης πέραν των δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών. 

 

20.7   Από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας θα αφαιρείται ο χρόνος που τα οχήµατα δεν θα 
λειτουργούν µε υπαιτιότητα της κατασκευάστριας εταιρείας (βλάβες, παρατεταµένος χρόνος 
επιδιόρθωσης κλπ). 

20.8     Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση ανταλλακτικών άνω των δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της έγγραφης παραγγελίας τους, θα επιβάλλεται ρήτρα ύψους 

10% της αξίας τους για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. Εναλλακτικά, ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να 

προµηθευτεί από το ελεύθερο εµπόριο τα ανταλλακτικά µε επιβάρυνση του αναδόχου για το 

τυχόν υπερβάλλον κόστος αγοράς. 

20.9 Η  ποινική  αυτή  ρήτρα  θα  επιβάλλεται  µε  απόφαση  της Προϊσταµένης Αρχής και το σύνολό  
της θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής λειτουργίας. 
20.10  Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 

τον συµβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (η διατήρησης) κατά τρεις (3) 
µήνες. 

20.11  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται µε την οριστική παραλαβή ειδών 

εξοπλισµού. 

20.12  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο 
Υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος Β.6 της παρούσας προκήρυξης. 

 

 
 

Άρθρο 21° : Εγγυήσεις – Όργανα που Εκδίδουν Εγγυητικές Επιστολές 
 

21.1   Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισµένα τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυητικές 
επιστολές µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που 
λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει 
υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα 
έκδοσης εγγυήσεων. 

21.2  Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική. 
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Άρθρο 22° : Εγγυήσεις – Τρόπος Σύνταξης Εγγυητικών Επιστολών 
 

22.1    Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
1)   Η ηµεροµηνία 
έκδοσης. 
2)   Ο 
εκδότης. 
3)   Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο 
απευθύνεται 
4)   Τον αριθµό της 
εγγύησης 
5)   Το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση 
6) Την πλήρης επωνυµία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή προµηθευτή υπέρ του 

οποίου δίνεται η εγγύηση 

7) Τον αριθµό της προκήρυξης /σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά 
8)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ΗΜΟΥ και ότι θα καταβληθεί ολικά η 
µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

10)  ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου 
11)  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
12)  ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ΗΜΟΥ. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 

22.2 Τα στοιχεία της προκήρυξης ήτοι : 
 ο Αριθµός της Προκήρυξης, 
 η  αναφορά:  Αντικείµενο  Ανοικτού  ∆ιαγωνισµού είναι  η  επιλογή  Αναδόχου  για  το  έργο: 

«Προµήθεια α)  ενός µικρού απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 5 κ.µ. και β) 

ενός (1) µεγάλου απορριµµατοφόρου χωρητικότητας 16κ.µ.», 

 η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

23.1 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που : 
1.   Ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος 
2.   Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις 

ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκµηρίωση. 

3.   Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση 

που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 
4.  Αφορά σε µέρος µόνον της προµήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων ειδών 

αυτού. 
5.   ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
6.   Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. 
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7.  ∆εν περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής και δε 

συνοδεύεται από τη/τις νόµιµη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

8.   ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την Προσφερόµενη Τιµή, ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο 
της  προσφερόµενης  τιµής  σε  οποιοδήποτε  άλλο  σηµείο  της  πλην  των  εντύπων  της 
Οικονοµικής Προσφοράς. 

9.   ∆εν προσκοµίζει τα εγγράφως αιτούµενα συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού εντός του οριζόµενου χρόνου. 

10. Είναι υπερβολικά χαµηλή και ο διαγωνιζόµενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο. 
11. ∆ίνει τιµή µεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα. 
12. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισµού µεγαλύτερο του προβλεπόµενου 

στο παρόν παράρτηµα. 

13. κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ΗΜΟΥ 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του 
παρόντος διαγωνισµού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή 
αποκλεισµού. 

14. ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
15. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζοµένου ο οποίος αποδεικνύεται 
αναξιόπιστος. 

16. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα 
έγγραφα 

των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. 
17. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος των, 

18. Συµµετοχή  σε  περισσότερες  προσφορές:  Κανείς διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από µία 
προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει και τον 
αποκλεισµό της κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν. 

 
 
 

Άρθρο 24°: Αποτελέσµατα – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 
 

24.1 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
24.2   Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στο παράρτηµα Β.3 και περιλαµβάνονται στο Πίνακα 

Βαθµολογίας. Ο Πίνακας Βαθµολογίας για κάθε υπό προµήθεια είδος, αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της διακήρυξης και περιλαµβάνει δύο οµάδες: 

 
ΟΜΑ∆Α Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ( Συντελεστής βαρύτητας 70% ) 

 
 
α/α 

 
Ονοµασία κριτηρίου αξιολόγησης  

1. Συµφωνία µε ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά (Λειτουρ. 
και αισθ. διαστάσεις κλπ) 

2. Τεχνική αξία (λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και 
ασφάλεια) 

3. Ποιότητα και καταλληλότητα 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α Β’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ( Συντελεστής βαρύτητας 30% ) 
 

 
α/α 

  
Ονοµασία κριτηρίου  
Αξιολόγησης  
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1. Εγγύηση λειτουργίας 

2. Ποιότητα εξυπηρέτησης (Τεχνική βοήθεια-ανταλλακτικά) 

3. Εµπειρία, εκπαίδευση 

4. Χρόνος και τόπος παράδοσης 

5. Εκπαίδευση προσωπικού-επίδειξη λειτουργίας 

 
 

24.3    Γενικά δε εφαρµόζεται το άρθρο 51 του Π∆ 60/07 και το άρθρο 20 παρ l(β) του ΕΚΠΟΤΑ υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κριτήρια που επιλέγονται τηρούν τις βασικές αρχές της Συνθήκης της Ε.Ε. 

24.4 Για τις παραπάνω οµάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας ως εξής: 
     Α' οµάδα: Συντελεστής 
70% 
     Β' οµάδα: Συντελεστής 
30% 

24.5    Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται τα επί µέρους στοιχεία κάθε οµάδας όπως αυτά 

αναφέρονται στο Πίνακα Βαθµολογίας του Παραρτήµατος Β.3. Κάθε κριτήριο της οµάδας 

βαθµολογείται µε βαθµολογία 20% πάνω από αυτήν, ανάλογα µε το αν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις της διακήρυξης. 

24.6   Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κυµαίνεται από 50 βαθµούς για την ελάχιστη αποδεκτή 
προσφορά, έως 60 βαθµούς εάν υπερκαλύπτει η προσφορά τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

24.7 Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας πολλαπλασιάζετε µε τον συντελεστή βαρύτητας. 
24.8    Το άθροισµα των πολλαπλασιασθέντων µε τον συντελεστή βαρύτητας βαθµολογιών των 

δύο οµάδων αποτελεί την συνολική σταθµισµένη βαθµολογία της προσφοράς. 
24.9    Αποδεκτές τεχνικές προσφορές είναι αυτές που θα λάβουν σε όλα τα κριτήρια βαθµολογία ίση 

µε την ελάχιστη αποδεκτή. 

24.10  Συµφερότερη  προσφορά   (Σ.Π)  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει   το  µεγαλύτερο   λόγο  του 
αθροίσµατος της συνολικής Σταθµισµένης βαθµολογίας προσφοράς (Σ.Σ.Β.Π)  του  κάθε  

είδους προς την ανοιγµένη  τιµή προσφοράς  του κάθε είδους (A.T.Π). 

 

 

Σ.Π=Α..Σ.Β.
Π 
Α.Τ.Π 

24.11  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού υποβάλει το 

πρακτικό και όλα τα στοιχεία του/των φακέλου/ων των προσωρινών αναδόχων µε την 

πρόταση/γνωµοδότηση της για τον υποψήφιο ανάδοχο στην Οικονοµική Επιτροπή προς 

έγκριση. 

24.12  Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά στοιχεία του/ων φακέλου/ων της/ων 
προσφοράς/ων του/ων υποψήφιου/ων αναδόχου/ων και την εισήγηση/ γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας, αποφασίζει για την κατακύρωση της προµήθειας και εκδίδει την/τις 

διοικητική/ές πράξη/εις απόφασης, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται/ούνται σε όλους τους εξ’ 

αρχής συµµετέχοντας πλην του υποψήφιου αναδόχου για την τυχόν υποβολή προδικαστικών 

προσφυγών. 

24.13  Σε  περίπτωση που  ο  ανάδοχος δεν προσέλθει για  την  υπογραφή της  σύµβασης µέσα  στην 
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καθορισµένη προθεσµία ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης κηρύσσεται 

έκπτωτος, κατόπιν απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, υποκείµενης σε έλεγχο νοµιµότητας 

από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

24.14 Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι προβλεπόµενες 

κυρώσεις από τον ΕΚΠΟΤΑ . 

 
 
 

Άρθρο 25°: ∆ικαίωµα Ματαίωσης / Επανάληψης ∆ιαγωνισµού 
 

25.1    Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ΗΜΟΥ µε γνωµοδότηση της µπορεί να προτείνει 

προς την Οικονοµική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, µία εκ των κάτωθι περιπτώσεων : 

1. Να αποφασίσει, και αζηµίως για αυτήν, τη µαταίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του 
∆ιαγωνισµού που προκύπτουν από λόγους δηµοσίου συµφέροντος και έως τη σύναψη της 
σύµβασης και ιδίως στις περιπτώσεις : 

(i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα 
της διαδικασίας, 

(ii)  που το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη 
ικανοποιητικό, 

(iii)  που ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, 
(iv)  που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση 

Προµήθεια 
2. Να αποφασίσει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και την επανάληψη του 

µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

3. Να αποφασίσει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και την προσφυγή 
στην 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25 
του 
Π∆ 60/07. 

4. Να αποφασίσει τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού όταν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο «έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιου 

αναδόχου». 

25.2 Σε  περίπτωση  µαταίωσης  του  ∆ιαγωνισµού,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν  θα  έχουν  δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 
 
 

Άρθρο 26° : Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης 
 

26.1   Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της 
Κατακύρωσης εγγράφως και µε αποδεικτικό παραλαβής. Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται 
στον επιλεχθέντα ανάδοχο αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του 
Ν.3886/10 (προθεσµία για άσκηση προδικαστικής προσφυγής) σε σχέση µε την κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης στους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους. Η ανακοίνωση αυτή 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
α) Τα προς προµήθεια είδη.  
β) Την ποσότητα. 
γ)   Την 
τιµή. 
δ)   Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υλικό. 
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ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους τον οποίο προορίζεται της διακήρυξης και 

τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που 

έχει επισυναφθεί στη προκήρυξη. 

στ)  Τα στοιχεία της απόφασης τελικής 
έγκρισης. 
ζ)    την προθεσµία υπογραφής της 
σύµβασης 
Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι 
άκυρη. 

26.2   Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

26.3     Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή, Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή 
προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα  πίστωσης,  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  µπορεί  να  κατατεθεί  
στον  ανταποκριτή  της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής 
παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

26.4   Στην περίπτωση που η προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει 

από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφούµενου 

αναλόγως. 

26.5 Προθεσµία  υπογραφής  της  σύµβασης:  Ο  προµηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η 
προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και 

την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για 

την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στη περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών 

αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Εφόσον, η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) 

ηµερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

26.6 Επίσης πριν από την υπογραφή της σύµβασης κατ’ εφαρµογή της ΚΥΑ 20977/2007 (ΦΕΚ 1673 
Β/23-8-07), αν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση είναι επιχείρηση, οφείλει να 

προσκοµίσει δια των νοµίµων εκπροσώπων της, ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής Υπεύθυνη 

∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  3  του  Ν.  3310/2005, όπως  αυτό 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005». Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986, όπως ισχύει, για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, µπορούν να 

υπογράφονται  από  το  νόµιµο  εκπρόσωπο  της  επιχείρησης  ή  από  νοµίµως  

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

επιχείρησης, προσκοµίζοντας και επικυρωµένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού. Εάν στην 

οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των 

νοµίµων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συµβολαιογράφου ή ∆ικαστικής Αρχής ή, σε 

περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από Συµβολαιογράφο, ∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή. Εάν πριν την υπογραφή της συµβάσεως 
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εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που συµµετέχει σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη 

δηµόσιας σύµβασης, οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου, κατά το άρθρο 3 

παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η εν λόγω 

επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της σύµβασης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 

προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ επικυρωµένο 

αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και αντίγραφο ποινικού µητρώου των νοµίµων 

εκπροσώπων της, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η 

επιχείρηση ζητεί από το ανωτέρω Τµήµα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του 

ν.3310/2005, όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του 

ν.3414/2005, πιστοποιητικού περί συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. Στην 

περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την εν λόγω 

καταδικαστική απόφαση στο ΕΣΡ µαζί µε την απόφασή της περί αποκλεισµού του εν λόγω 

υποψηφίου, προκειµένου να ελεγχθεί το αργότερο πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης ο 

αποκλεισµός του, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως 

αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του ν. 3414/2005. Εάν η 

οριστική καταδικαστική απόφαση για την τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς 

εκδοθεί µετά την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, ο Ανάδοχος υποβάλει χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση στην  Αναθέτουσα Αρχή  και  στο  Τµήµα  Ελέγχου ∆ιαφάνειας σχετική 

υπεύθυνη δήλωση µε αντίγραφο της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή οφείλει να προσκοµίσει στο Ε.Σ.Ρ. την απόφασή της περί εκπτώσεως εξ αυτού του 

λόγου του Αναδόχου, προκειµένου αυτή να ελεγχθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 

5 του ν. 3310/2005, όπως αυτή αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, 

αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 3414/2005. 

26.7    Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν 

παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν 

καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. Η Αναθέτουσα αρχή 

στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόµενο του εγκεκριµένου πρακτικού της προµήθειας και 

ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία ανακοίνωσης κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης. 

Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στην 

Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύµβαση. 

 
 

Άρθρο 27° : Συµβάσεις / Τροποποιήσεις 
 

27.1   Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του 

δήµου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και 

πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του ∆ΗΜΟΥ. Εκ µέρους του Αναδόχου, η Σύµβαση 

υπογράφεται από τον ίδιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του. 

27.2 Η σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους 
όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήµατα που την 

συνοδεύουν και στην προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η 
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σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο αυτών των στοιχείων και 

θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

27.3    Η Σύµβαση, που περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση της προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών, θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης 
β) Τα συµβαλλόµενα µέρη 
γ) τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα αυτών 

δ) Την τιµή 

ε) Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των 

υλικών ζ) Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 

η) Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν 

διαφορών. ι) Τον τρόπο πληρωµής. 

ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας 
ιβ) Την παραλαβή των ειδών 

 

27.4   Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 

ή παραδροµών. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις 

προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

27.5    Τροποποίηση  του  αντικειµένου  της  Σύµβασης  δεν  επιτρέπεται  µετά  τη  σύναψή  της,  εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων. Τέτοια περίπτωση συνιστά µόνον η αντικατάσταση είδους το οποίο 

είχε αρχικά προσφέρει ο ανάδοχος µε την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της 

προµήθειας έχει πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εµπόριο. Η 

τροποποίηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο 

µοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών µε το αρχικά προσφερόµενο, 

χωρίς διαφοροποίηση στην τιµή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο 

φυσικό αντικείµενο του έργου. Οποιαδήποτε όµως,  τροποποίηση της  Σύµβασης πρέπει  να  

προβλέπεται από  συµβατικό όρο, δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 

τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του ∆ΗΜΟΥ, 

αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. Η απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

27.6 Σε κάθε περίπτωση, τυχόν τροποποιήσεις της Σύµβασης δεν θα αλλοιώνουν το 
προκηρυσσόµενο 

αντικείµενο του έργου. 
27.7      Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 

κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης Συµµετοχής, ο 
Ανάδοχος της προµήθειας, εφ' όσον το αποδεχτεί, καλείται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος 
της προσφοράς  του  κατά  τον  εκτιµώµενο  για  την  ολοκλήρωση  του  κειµένου  της  
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής 
συµµετοχής ή την αντικατάσταση της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που δεν 
το αποδεχθεί, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο του Συγκριτικού Πίνακα και ακολουθεί 
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία ανάθεσης. 

27.8 Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της προµήθειας. 
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β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έγινε αποπληρωµή του  συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

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

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη 
σύµβαση. 

 

Άρθρο 28° : Εναλλακτικές Προσφορές / Αντιπροσφορές 
 

28.1   ∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

28.2 Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την κρίση της 
Επιτροπής 

∆ιενέργειας   ∆ιαγωνισµού   εξοµοιώνονται   µε   αντιπροσφορές,   δεν   γίνονται   δεκτές   και 
απορρίπτονται σαν 
απαράδεκτες. 

 

 
Άρθρο 29°: Ενστάσεις / Προδικαστικές Προσφυγές 

 

29.1  Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 

προµηθειών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/10, δεδοµένου ότι η σύµβαση εµπίπτει 

στο πεδίο εφαρµογής του Π∆60/2007 ή στις διατάξεις, µε τις οποίες η εν λόγω οδηγία 

µεταφέρεται στην εσωτερική έννοµη τάξη. 

29.2   Ειδικότερα, από τη δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης έως τη κατακυρωτική απόφαση και την υπογραφή 
της σύµβασης, οι Προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 
173
). 

29.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-
93 

«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 

 
 

Άρθρο 30° : Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Εξοπλισµού 
 

30.1    Ο χρόνος παράδοσης των ειδών έτοιµων καθ’ όλα προς χρήση ορίζεται κατά µέγιστο σε τριάντα 

(30) ηµέρες. 

30.2    Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και δεν σχετίζεται 
µε την έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει 
έγκαιρα να φροντίσει ο ανάδοχος και λήγει µε την προσωρινή παραλαβή των ειδών. 

30.3    Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα στο ∆ήµο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, οδός Πολυτεχνείου 50 ,Τ.Κ. 63100, 
Πολύγυρος και στις ποσότητες που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 

30.4    Η δήλωση χρόνου παράδοσης (υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικής 
προσφοράς) µεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά απορρίπτεται. 

30.5    Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ΗΜΟΥ, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού 
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη 
του συµβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 
ολόκληρου του συµβατικού χρόνου . 

30.6    Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαµβάνονται από την 

Επιτροπή Παραλαβής µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την αιτηθείσα παράταση, 
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άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε 

έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να 

παραδώσει τα είδη. 

30.7 Εάν µετά την κατακύρωση της προµήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισµού 
έχουν 

ανακοινωθεί νεότερα µοντέλα εξοπλισµού, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα 

που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να δεχθεί 

τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει τα νέα µοντέλα αντί των προσφερθέντων, µε την 

προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική δαπάνη. 

30.8   Ο  προµηθευτής υποχρεούται να  ειδοποιεί την Υπηρεσία που  εκτελεί  την  προµήθεια και  την 

Επιτροπή Παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

30.9 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα 
από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να 
µετατίθεται. 

30.10 Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρα βία. 

30.11  Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
30.12  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 
 

Άρθρο 31°: Παραλαβή Εξοπλισµού 
 

31.1  Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της υπουργικής 

απόφασης µε αριθµό 11389/93, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί µε 

την µε αριθµό ……. ……απόφαση   δηµοτικού  συµβουλίου . 

31.2    Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι ακριβώς ίδια µε αυτά που προσφέρθηκαν, 

αξιολογήθηκαν και  προτιµήθηκαν  από  το  ∆ήµο,  στην  ποιότητα,  ποσότητα,  συσκευασία  

και  τιµή,  που αποφασίσθηκε µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και τη 

συναφθείσα σύµβαση. 

31.3    Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη εξοπλισµού καινούργια και 

συνοδευόµενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη. 

31.4 Η προσωρινή παραλαβή, καινούργιων και έτοιµων προς λειτουργία, συνίσταται σε ποσοτικό και 
µακροσκοπικό  έλεγχο  των  προσφερόµενων  ειδών,  συντάσσεται  δε  πρωτόκολλο  

προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή. 

31.5 Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριών (3) το πολύ µηνών (δοκιµαστική περίοδος) από την 
προσωρινή παραλαβή εκτός  της  περίπτωσης που  προβλέπεται µεγαλύτερο  διάστηµα από  

τις τεχνικές προδιαγραφές. Με την λήξη αυτού του διαστήµατος και αφού η Επιτροπή βεβαιωθεί 

ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της προκήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραµµάτων και είναι απολύτως σύµφωνα µε την 

προσφορά του αναδόχου, µετά από λεπτοµερή εξέταση και λειτουργία σε πραγµατικές συνθήκες ή 

/και δοκιµές στις οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα γίνει η οριστική παραλαβή 

των ειδών της προµήθειας και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής. 
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31.6 Το κάθε είδος κατά την παραλαβή του θα συνοδεύεται και από : 
     Σήµανση CE (CE Mark) για το συγκεκριµένο είδος. 
     Έγκριση του συγκεκριµένου τύπου από τον αρµόδιο φορέα 

31.7 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης : 
 Να επικολλήσει σταθερά και σε εµφανή σηµεία στις πλαϊνές επιφάνειες των ειδών, 

επιγραφές που θα του υποδειχθούν από το ∆ΗΜΟ και θα εξασφαλίζουν τη δηµοσιότητα της 
προµήθειας. Η πινακίδα δηµοσιότητας θα είναι αυτοκόλλητη πινακίδα αλουµινίου που θα 
αναφέρεται η χρηµατοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
∆ήµου. 

     Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα του υποδείξει 
ο ∆ΗΜΟΣ. 

31.8  Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν προβλήµατα, δεν 

συντάσσεται  οριστικό  πρωτόκολλο,  ισχύουν  δε  τα  αναφερόµενα  στα  άρθρα  28,  29  της 

Υ.Α.11389/93 και στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης αναφορικά µε την έκδοση 
εγγυητικής επιστολής. 

31.9 Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας µπορεί να µειωθεί, δεν µπορεί όµως να 
υλοποιηθεί 

µετά την ηµεροµηνία που θα ορίζεται στην σύµβαση, παρά µόνο µε την σύµφωνη γνώµη 

της Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράµµατος θα πρέπει 

να γίνονται µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας Αρχής.  

31.10  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή 

στο προσωπικό του προµηθευτή ή τρίτων. Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την 

καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι την οριστική παραλαβή του. 

31.11  Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόµενα είδη δεν είναι του εγκεκριµένου τύπου και δεν 
παρέχεται η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) καθώς και η έγγραφη 
δήλωση ανάληψης δέσµευσης για διάθεση ανταλλακτικών στο ∆ΗΜΟ για την περίοδο 
συντήρησης. 

 
 
 

Άρθρο 32°: Κυρώσεις για Εκπρόθεσµη Παράδοση 
 

32.1    Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης της προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης φάσης (εάν 

προβλέπεται) του εξοπλισµού ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής 

προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

 Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και ο εξοπλισµός δεν 
παραδοθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 33 της Υ.Α.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

 Ο χρόνος υπέρβασης της συµβατικής προθεσµίας υπολογίζεται σε ηµερολογιακές ηµέρες, 
τα ποσά προστίµων όπως προβλέπονται στη σύµβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες 
χωρίς µεταθέσεις. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί 
της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το Φ.Π.Α. 

 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην 
περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα 
παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 

ΑΔΑ: 6Ι7ΖΩΞΜ-ΨΧ6



 Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν 
τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν η υλοποίηση της προµήθειας περατωθεί µέσα στη συνολική 
προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών 
προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 
υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

32.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

 
 
 

Άρθρο 33°: Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου 
 

33.1    Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους λόγους, 

όπως αυτοί  περιγράφονται  στο  άρθρο  35  του  ΕΚΠΟΤΑ.  Η  έκπτωση  γίνεται  µε  

απόφαση  της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής του 

∆ΗΜΟΥ, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συµµετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. 

33.2    Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 35 
του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εξοπλισµού, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται και  η  
έκπτωση δεν  επέρχεται αν  ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία 
ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

33.3    Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν 
οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 
 

Άρθρο 34ο: Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις 
 

34.1       Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, µε την εξόφληση του 100% 

της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή αυτών και µε την προσκόµιση των κάτωθι : 

(α) των τιµολογίων πώλησης του προµηθευτή εις τριπλούν, µε την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» 
(β)  εξοφλητικής  απόδειξης  του  προµηθευτή,  εάν  τα  τιµολόγια  δεν  φέρουν  την  ένδειξη 
«ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» , 
(γ) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής µε το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των ειδών, πλήρως συναρµολογηµένων και σε λειτουργία, από την αρµόδια 

Επιτροπή Παραλαβής ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, του θεωρηµένου αποδεικτικού 

προσκόµισής του στο ∆ήµο σύµφωνα µε το άρθρο 29 της Υπουργ.Αποφ.11389/93 

(δ) Αποδεικτικό εισαγωγής του εξοπλισµού στην αποθήκη του 
∆ΗΜΟΥ. 

34.2    Η  πληρωµή  της  αξίας  των  ειδών  στον  προµηθευτή  γίνεται  µετά  την  υποβολή  όλων  των 
απαραιτήτων για την πληρωµή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύµφωνα µε τον νόµο, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. Η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερη και οφείλει τόκους όταν 
παρέλθουν οι προβλεπόµενοι από την σχετική νοµοθεσία (Π∆ 166/03) χρόνοι. 

34.3    Οποιοσδήποτε  άλλος  διαφορετικός  όρος  που  τυχόν  αναφέρεται  στις  οικονοµικές  

προσφορές σχετικά µε τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές 

ρήτρες, επιφέρει ποινή αποκλεισµού, και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ∆ΗΜΟΥ 

και δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση του ∆ΗΜΟΥ προς τον προµηθευτή, ούτε θεµελιώνει 

κανένα δικαίωµα στον προµηθευτή έναντι του ∆ΗΜΟΥ. 
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34.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
34.5   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού και την παρακράτηση 

φόρου εισοδήµατος, βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 

ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας. Επίσης 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, 0,1% υπέρ της Ενιαίας 

ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
 
 
 

Άρθρο 35°: Εµπιστευτικότητα Αναδόχου 
 

35.1    Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση 

των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει 

οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε την Προµήθεια που θα εκτελέσει χωρίς 

την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα : 

 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην 
αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της προµήθειας αυτού θεωρούνται 
εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να κρατά µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την 
εκτέλεση της παρούσας προµήθειας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και 
στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας 
προµήθειας. 

 Ο  Ανάδοχος  δύναται  να  αποκαλύπτει  εµπιστευτικές  πληροφορίες  σε  όσους  
υπαλλήλους ασχολούνται  άµεσα  µε  την  εκτέλεση  της  παρούσας  προµήθειας  και  
διασφαλίζει  ότι  οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις 
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις 
υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο 
συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας. 

 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες 
θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της 
παρούσας προµήθειας, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την 
εκτέλεση της προµήθειας αυτής. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα 
δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

35.2    Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται µε την προµήθεια, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα 

άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα 

µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή 

πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωµή 

και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά 

περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 

 
 
 

Άρθρο 36°: Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 
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36.1    Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι 

εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, 

µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 

αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την 

προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

36.2 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 
για 

οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε πνευµατικά δικαιώµατα επί της υλοποιηθείσας σύµβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 

λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός 

βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 

λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου 

υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που 

θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου. 

 

 

Άρθρο 37°: Ανωτέρα Βία 
 

37.1    Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από 

αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

1.  Γενική  απεργία,  που  συνεπάγεται την  διακοπή  των  εργασιών  του  καταστήµατος ή  του 

εργοστασίου του προµηθευτή 

2. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή 
3. Πληµµύρα 
4. Σεισµός 
5. Πόλεµος 
6. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών 
7. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
8. ∆υσµενείς καιρικές συνθήκες µε αποκλεισµό µεταφορών. 

37.2    Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και 
να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας στην Υπηρεσία τα 

απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Σε  περίπτωση  που  ο  προµηθευτής  µέσα  στην  

ανωτέρω προθεσµία των 20 ηµερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα 

απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 
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Άρθρο 38°: ∆ηµοσιότητα 
 

38.1    Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη να ετοιµάσει και να επικολλήσει σταθερά 

και σε εµφανές σηµείο στις πλαϊνές επιφάνειες του µηχανήµατος επιγραφές που θα του 

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

38.2  Η πινακίδα δηµοσιότητας θα είναι αυτοκόλλητη πινακίδα αλουµινίου που θα αναφέρεται η 
χρηµατοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου. 

 
 
 

Άρθρο 39°: ∆ηµοσιεύσεις 
 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ε.Ε.Κ. ….../….../…..... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.∆.∆.Σ. (ΦΕΚ) ….../….../…..... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)  
….../….../…..... 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

 
….../….../…..... 

 
39.1    Η προκήρυξη του διαγωνισµού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.∆. 60/07, θα αποσταλεί 

προς δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και σύµφωνα µε το άρθρο 

32 του ανωτέρω Π.∆ η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα 

δύο (52) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισµού. Ωστόσο, 

σύµφωνα µε τις παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 32 , δίνεται η δυνατότητα να µειωθούν οι ηµέρες 

κατά επτά (7) ηµέρες, εφόσον η προκήρυξη καταρτιστεί και αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα και 

σύµφωνα µε την µορφή και τις λεπτοµέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII 

σηµείο 3 του ανωτέρω Π.∆. και κατά πέντε (5) ηµέρες εφόσον η αναθέτουσα αρχή παρέχει µε 

ηλεκτρονικό µέσο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης, ελεύθερη, άµεση και 

πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού. 

39.2 Επίσης η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων 

Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 
11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε 
δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού. 

39.3 Ακόµα, περίληψη της  διακήρυξης θα  τοιχοκολληθεί στο  Κατάστηµα του  ∆ήµου  µε  πρακτικό 
Τοιχοκόλλησης  και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου www.polygyros.gr 

39.4  Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής του συνόλου των δηµοσιεύσεων, (οι ελάχιστες απαιτούµενες από τον νόµο), που 

προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 

από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των 

νόµιµων παραστατικών. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο 

βαρύνουν τον Ανάδοχο, στη δε Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (παρ. 3, άρθρο 4 του Ν.3548/2007 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του 

Ν. 3801/09) 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   54/ 2015 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  14η  Απριλίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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