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ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 

Νν 25/22-12-2011 
 

Αξηζ.Απνθ.  284/2011 

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο όξωλ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ- Έγθξηζε ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαλνζηαηώλ ζηελ ΓΔ Βνηώλ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο.  
 
       ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  22-12-2011  εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 15:00 κ.κ. ζην 

Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.  28414/16-12-2011 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Σξηρείιεο Ζξαθιήο (Πξφεδξνο)               Καλείο 

2.Υξηζηάθνο ηαχξνο (Αληηπξφεδξνο)                             

3.Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο                

5.Λχξαο Υαξάιακπνο 

6.Μαξνχζεο Υαξάιακπνο                 

 

7. Υαξακήο Αληψλεο                                                                                                                                                                                                                                                            

 
     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθφιαν. 
 
            Γηα ην αλσηέξσ ζέκα  ν θ. Πξφεδξνο ηεο ΟΔ  έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο ηα 
παξαθάησ: 
Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο: 
            Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή 
πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπνηε ην 
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
κειψλ ηεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ εθδφζεθε 
απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ 
ζηνηρείσλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) πξνθχπηεη δεθαδηθφο 



αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). Αλ ε 
επηηξνπή δελ ζπγθιεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 
ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη 
απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζή ηεο. 
Ζ αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ γηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ηελ 
νηθνλνκηθή ή ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 
6. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή 
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή 
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ 
πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 
θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην 
θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ.» 
    Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έηζη φπσο θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν 
είλαη ηα εμήο: 

1. Γηάζεζε πηζηψζεσλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ-έξγσλ ηνπ Γήκνπ. 
2. Γηάζεζε πηζηψζεσλ –θαζνξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηαθφξσλ 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. 
3. Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ησλ πξνέδξσλ ησλ ΣΚ & ΓΚ 

ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο. 
4. Έγθξηζε δαπαλψλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή. 
5. Καηαθχξσζε ή κε ησλ πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν « Αληηθαηαζηάζεηο– Δπεθηάζεηο δηθηχσλ 
χδξεπζεο ΓΔ Αζσπνχ». 

6. Έγθξηζε ή κε ηεο αξηζ.27/2011 απφθαζεο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ 
Κππαξηζζίνπ (Αθνξά ην θιεξνδφηεκα «G. KELLIS»). 

7. Οξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ [Αθνξά εθδίθαζε αίηεζεο 
αλαθνπήο & αλαζηνιήο θαηά ηεο αξηζ. 226/2001 δηαηαγή πιεξσκήο ηνπ 
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πάξηεο] . 

8. Έιεγρνο (επηθαηξνπνίεζε) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ  κε ηίηιν « Απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ ζενκελίεο ζηελ ΓΔ 
Βνηψλ» πξνυπνινγηζκνχ 45.000,00€ 

9. Δμέηαζε αηηήζεσο θ. Λέθθα Κνζκά πεξί λνκηθήο ζηήξημεο. 
10. Δηζήγεζε ηεο Ο.Δ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πεξί θαζνξηζκνχ ηειψλ 

χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο. 
11. Έθηαθηε αλάζεζε πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιάβεο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο ζηελ ΣΚ Κππαξηζζίνπ ΓΔ Εάξαθα ηνπ 
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο. 

 
         Δλ ησ κεηαμχ έρεη πξνθχςεη έλα αθφκε ζέκα, ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά ηελ 
θξίζε κνπ φηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ 
ησλ φξσλ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαλνζηαηψλ ζηελ ΓΔ Βνηψλ , δηφηη βξηζθφκαζηε ζην ηέινο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη πξέπεη γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα λα πξνρσξήζεη ε αλάζεζή 
ηεο.  
.      Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξνλψ φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί απηφ ην ζέκα πξνο 
ζπδήηεζε, παξά ην φηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά.  
Ζ  Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο, 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10,  
 ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί,   



ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Σελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ , 
έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ & δηάζεζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαλνζηαηψλ ΓΔ Βνηψλ. 
       ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε ηα εμήο:  
       Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε  Ο.Δ. απνθάζηζε νκφθσλα φηη ην ελ ιφγσ ζέκα ην νπνίν 
δελ ήηαλ γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη ζεκαληηθφ, ζα απνθαζίζεη επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο θαη αλέθεξε ηα εμήο : 

Απαηηείηαη ε πξνκήζεηα θαλνζηαηψλ ζηελ ΓΔ Βνηψλ  ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, κε 
ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 20/12/2011 Σερληθή πεξηγξαθή ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
 Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
44.999,55 επξψ (κε Φ.Π.Α)  

Ζ Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππφςε: 
α) Σελ πεξίπησζε δ΄ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/2006. 
β) Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο 
θαλνζηαηψλ. 
γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ησλ παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο 
αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
δ) Σελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995. 
ε) Σελ αξηζκ. 361/2011 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, πεξί ηεο  δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ 
δηαγσληζκνχ  θαη παξαπνκπήο ζηελ ΟΔ γηα ιήςε απφθαζεο φζνλ αθνξά  ηελ 
θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ  
ζη) Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη 60.000,00€ επξψ ρσξίο 
Φ.Π.Α., θαηά θσδηθφ αξηζκφ είδνπο ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο 
Πξνκεζεηψλ.  

Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 

Α. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 
πνζνχ 44.999,55 επξψ (κε Φ.Π.Α.) γηα ηελ πξνκήζεηα θαλνζηαηψλ ΓΔ Βνηψλ.   

Β. Γηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 44.999,55€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 20-7135.003  ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2011. 

      Γ. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο: 
 

Άξζξν 1 Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ηζρχνπλ: 
α.  Ζ απφθαζε 11389/93 (Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α ) 
β. Ο Νφκνο 2286/1995 (Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ) 
γ. Σν Π.Γ. 60/2007 Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 
 
Άξζξν 2 πκβαηηθά ζηνηρεία  
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ απηή είλαη:  
α. - Ζ δηαθήξπμε 
β. - Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο. 
γ. - Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
ε. - Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 
 



Άξζξν 3 Πξνϋπνινγηζκόο Πξνκήζεηαο 
Ζ δαπάλε απηήο ηεο πξνκήζεηαο έρεη πξνυπνινγηζηεί ελδεηθηηθά ζε 44,999.55€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23 %  θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηεο είλαη  απφ ηαθηηθά 
έζνδα. 
 
Άξζξν 4 Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ 
4.1 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζζεί κε ηελ δηαθήξπμε 
Γεκάξρνπ , ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ.  
4.2 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 
ηει 27323 60500 θαη 27323 60577 ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο. 
4.3 Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε αξκφδηα επηηξνπή δηεμαγσγήο δηαγσληζκψλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ E.KΠΟ.T.A. 
 
Άξζξν 5 Γεθηνί γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεωλ ζηνλ δηαγωληζκό 
5.1. Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε: 
1.  Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο. 
2. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα 
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
3. πλεηαηξηζκνί. 
4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ. 
 
Άξζξν 6 Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
6.1. Κάζε δηαγσληδφκελνο πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα 
απνδεηθλχεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
(Άξζξν 7 παξ. 1 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). 
 
6.2. Δπίζεο πξέπεη λα ππνβάιιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά 
α) Οη Έιιελεο πνιίηεο: 
1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε 
δηαδηθαζία. 
3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ 
αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 
4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 
ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ 
αξκφδηα δεκφζηα αξρή πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
β) Οη αιινδαπνί: 
Γηα ηνπο αιινδαπνχο θαη ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ηζρχνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν & ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. . 
γ) Οη ζπλεηαηξηζκνί: 
1) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 



2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) ηνπ 
εδαθίνπ (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
δ) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 
1) Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
2) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο 
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο 
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50 %. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη 
απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα 
πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη 
ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Διιάδνο. 
 
6.3. Δθηόο ηωλ πξναλαθεξζέληωλ, νη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαη λα 
πξνζθνκίζνπλ, ηα παξαθάηω έγγξαθα: 
1) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ απηήο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη απνδέρεηαη απηνχο πιήξσο θαη 
αλεπηθπιάθησο. 
2) Πξνζθφκηζε δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζηνλ Γήκν 
Μνλεκβαζίαο. 
 
6.4. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 
ππνβάιινπλ ζπλεκκέλα, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαησκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 
ζπκβνιαηνγξάθν. 
 
6.5. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 
έλνξθε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 
Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε 
δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 
γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 
ζπκβνιαηνγξάθν. 
 
Άξζξν 7 Φάθεινο πξνζθνξάο. 
7.1 Ζ κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα 
επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 
7.2 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα (εθηφο ίζσο 
απφ επηζπλαπηφκελα ηερληθά θπιιάδηα). 
7.3 Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά 
ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
α) Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 
 



7.4 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη, κέζα ζε 
θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δχν αληίγξαθα, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7.3. 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δε γίλνληαη απνδεθηέο. 
 
7.5 Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 
-ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  
-ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη: 

 Σα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ. 

 Λνηπά πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξνληαη ρσξίο λα 
απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε αλαθνξά ζηε δηάξθεηα θαη ζηα κέξε πνπ 
θαηαιακβάλεη. 

 Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο 
κεηά ηελ πψιεζε θαη εμαζθάιηζεο απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

-ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη: 

 Ζ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε. ηελ ηηκή ζα 
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 
(π.ρ. έμνδα δεκνζίεπζεο θιπ), εθηφο ηνπ ΦΠΑ. 

 
Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη  ηηο ελδείμεηο 
ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, 
ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά 
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε κε ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα. Ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο 
πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε δίλνπλ ην απηφ απνηέιεζκα. 
 
7.6 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα 
είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν 
θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. 
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ 
απηή αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 
νξγάλνπ. 
 
7.7 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε 
απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο 
πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 
αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ 
ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο. 
είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε 
ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 
δεηήζεθαλ. 



 
Άξζξν 8 Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ - θαηαθύξωζε - ζύκβαζε 
8.1. Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  ηελ 
εκέξα θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε ηελ δηαθήξπμε Γεκάξρνπ. 
 
8.2. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία 
εηαηξεία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 
λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 
ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο. εθηφο εάλ απνζπξζνχλ απφ 
ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ. ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο 
ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή άιιν ηξφπν ακνηβήο. 
 
8.3 Αθνχ πεξάζεη ε ψξα ηεο παξαγξάθνπ 4.1. θεξχζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
εθηφο εάλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ ηελ ψξα ιήμεσο απνδνρήο ησλ 
πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή. Οη πξνζθνξέο 
πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή κεηά ηελ ιήμε ηεο ψξαο παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη. αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί 
ην δηαγσληζκφ γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. 
 
8.4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία κφλν απηψλ πνπ θιήζεθαλ 
θαη ππέβαιαλ πξνζθνξά ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Πξνζθνξά πνπ 
ππνβιήζεθε εθπξφζεζκα,  δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζην Γήκν γηα 
επηζηξνθή. 
 
8.5 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 
 
8.6 ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδεηαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα ηερληθά 
ζηνηρεία. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απνζθξαγίδεηαη απζεκεξφλ απφ ηα 
κέιε ηεο επηηξνπήο, παξνπζία φζσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ ηειηθά απνδεθηέο απφ 
ην αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε φξγαλν. 
Πξνζθνξέο πνπ δε θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή δελ είλαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Πξνζθνξέο πνπ απνθιείζζεθαλ θαηά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
δελ παξειήθζεζαλ ακέζσο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο δελ έρνπλ θακία αμία ή 
επίπησζε ζην δηαγσληζκφ. 
 
8.7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
8.8. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ φξγαλν ζπλεδξηάδεη ζε κπζηηθή 
ζπλεδξίαζε θαη αθνχ ιάβεη ππφςε: 
- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 
- Σα πξνζθνκηζζέληα δείγκαηα. 
- Σηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο. 
- Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηε βαζηθή βαζκνινγία απηψλ κε ηνπο 
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ην νπνίν είλαη αλαπφζπαζην κέινο ηεο παξνχζεο, πξνβαίλεη ζηελ 
βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην άξζξν 20 
ηεο ππ' αξηζκ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζ. 



Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο 
πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο νπζηψδεηο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
Ο αλάδνρνο πξνθχπηεη χζηεξα απφ βαζκνιφγεζε ησλ αμηνινγνχκελσλ κεγεζψλ 
πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκή 
πξνζθνξάο ηνπ. 
Γηα θάζε πξνζθνξά βαζκνινγνχληαη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ δχν νκάδσλ. Ζ 
ζπλνιηθή βαζκνινγία νκάδαο «Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνηφηεηαο θαη απφδνζεο» 
θαζνξίδεηαη ζε 50 βαζκνχο θαη ζπκκεηέρεη κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 70% ζηελ ηειηθή 
βαζκνινγία, ελψ ε βαζκνινγία ηεο νκάδαο «Σερληθήο ππνζηήξημεο θαη θάιπςεο» 
θαζνξίδεηαη ζε 50 βαζκνχο θαη ζπκκεηέρεη κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30% ζηελ ηειηθή 
βαζκνινγία γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
Ζ ζπλνιηθή βαζκνιφγεζε θάζε νκάδαο ζηαζκίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο 
νκάδαο. 
 
8.9. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 
 
8.10. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο 
απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
8.11 Σν αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν αθνχ ιάβεη ππφςε ηα 
ζρεηηθά ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ 
θαηαθχξσζε - αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 
8.12. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε θαη ε αλάζεζε πξνκήζεηαο 
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: 
α. Σν είδνο 
β. Σελ πνζφηεηα 
γ. Σελ ηηκή 
δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. 
ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 
ηηο ηπρφλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ ηνχησλ. 
ζη. Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη 
ηα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. 
δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
8.13. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 
 
8.14. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, 
ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο 
πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν 
κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ 
πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη 
κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. 



Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, εθφζνλ ε 
ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ 
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
8.15. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε 
αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε 
αληίζεηε δε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ 
αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή 
πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα 
θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, ε δε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή 
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 
 
8.16. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα 
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 
35 ηεο κε αξηζκφ 11389/93 απνθάζεηο ηνπ Τπ. Δζση. 
 
8.17. Ζ ζχκβαζε γηα δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 
απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ησλ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ πνία 
ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν. 
 
8.18. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, ή φηαλ 
ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
 
8.19. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
α. - Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 
β. - Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 
γ. - Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 
επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο  
δ. - Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 
 
Άξζξν 9 Δγγπήζεηο  
9.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 
Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 2.250,00€, πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5%, επί ηεο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
 
Άξζξν 10 Σηκέο πξνζθνξώλ επηβαξύλζεηο κεηνδνηώλ 
Ζ ηηκή ζα δίλεηαη θαηά ηεκάρην ζε επξψ γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ειεχζεξνπ 
ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίζεη ν Γήκνο. 
10.1 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη κφλν ζε επξψ αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα 
πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ (εγρψξηα ή εηζαγφκελα) θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο νη 
ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ 
γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ην ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
δηαθήξπμε. Πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 
ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 



10.2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 
ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα, αλά είδνο πνπ πξνθεξχρζεθε ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη είλαη απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 
10.3 Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο (2%) ππέξ ΣΑΓΚΤ θαη θάζε άιιε λφκηκε 
θξάηεζε, σο θαη ηε δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν, βαξχλεη ην Γήκν. 
 
Άξζξν 11 Ηζρύο πξνζθνξώλ 
11.1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξεηο (3) κήλεο, 
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ ζα 
απνδερηνχλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν 
ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ 
ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην δηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 
κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. 
 
 
Άξζξν 12 Πξνέιεπζε ηωλ πξνζθεξόκελωλ πιηθώλ 
12.1 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ ρψξα 
πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 
12.2 Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην 
νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζή 
ηνπ. Δθ φζνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο 
βηνκεραλνπνίεζεο, πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ην θαηά πεξίπησζε 
εξγνζηάζην θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζή ηνπο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε 
δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηο. 
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ 
εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηνπ 
εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
Γήκνπ πνπ θνηλνπνηείηαη Δπίζεο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ 
ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ πιηθψλ, έρεη 
επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ 
πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
12.3 Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, κεξηθά 
ή νιηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 πνπ πξέπεη 
λα δειψλνληαη ζηελ πξνζθνξά. πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζε απηή θαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
ηα πιηθά κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε 
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη ηελ ππεχζπλε 
δήισζε. 
12.4 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ 
πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε 
πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ, κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ. 
12.5 Δθ φζνλ πξφθεηηαη γηα επαξρηαθφ εξγνζηάζην, ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ 
γίλεηαη ππφ ηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ην λέν εξγνζηάζην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή 
βηνκεραλίαο (ΠΔΒ) κε ην αξρηθφ. Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο κπνξεί λα 
εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κε άιιν εξγνζηάζην πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε ρακειφηεξν πνζνζηφ 
ΠΔΒ. 
12.6 Καηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην, άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ 
πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, 



ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή εθmψηνπ απφ ηε ζχκβαζε, κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
Άξζξν 13 Αζθάιηζε ηνπ εκπνξεύκαηνο 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα αζθαιηζηνχλ κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή ζε αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία πξψηεο ηάμεο γηα θάζε είδνπο θίλδπλν, κεηαθνξάο ζπγθξνχζεσλ, 
εθηξνρηάζεσλ, πξνζθξνχζεσλ, αλαηξνπήο θαζηδήζεσο νδψλ, θαηάξξεπζε γεθπξψλ, 
ζεξάγγσλ έθξεμεο ιεβήησλ, ππξθαγηάο, κεξηθήο θνπήο ή νιηθήο, ζηάζεσλ πνιέκνπ 
θιπ. κέρξη ηελ εκέξα παξάδνζεο πιήξσο ηνπ πιηθνχ ζε ιεηηνπξγία ζην Γήκν αλ 
έγηλε παξαιαβή (θπξηφηεηα) ηκήκαηνο ηνπ πιηθνχ. 
 
 
Άξζξν 14 Δλζηάζεηο 
 14.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ Τπεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη 
θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
ηνπ Γήκνπ. 
Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε 
πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο 
εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 
Με απφθαζε ηνπ Γήκνπ κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο 
αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, φζνλ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
 
14.2 Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνκεζεπηή ζ απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή 
απνθιείζηεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο 
πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. Ζ 
έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. 
Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζην 
Γήκν πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 
 
14.3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
Άξζξν 15 Γιώζζα ζύληαμεο ηωλ πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
θαη ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, νπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα 
εξκελεχεηαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 
Άξζξν 16 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 
16.1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) 
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
 
16.2. Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε 
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 
 



16.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη 
κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 
 
16.4. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/4 απηνχ χζηεξα 
απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε 
ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο 
κέρξη ηε ιήμε, 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 1/8 
νιφθιεξνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
παξάδνζεο, ην πιηθφ δελ παξαιακβάλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέρξη 
έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθά κε αηηεζείζα παξάηαζε, άζρεηα εάλ ην αίηεκα ηνπ 
πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε 
πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ έρεη ππνβιεζεί 
έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, 
ρσξίο λα παξαδψζεη ην πιηθφ. 
 
16.5. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ 
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο 
εκέξεο λσξίηεξα. 
 
16.6. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνχησλ, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν 
απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ε εκεξνκελία 
πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο 
νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
 
16.7. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα κεηαηίζεηαη Μεηάζεζε γίλεηαη ζε 
πεξίπησζε ζνβαξνηάησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία 
εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
ρξφλνπ θφξησζεο - παξάδνζεο. δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 
 
Άξζξν 17 Παξαιαβή ηωλ πιηθώλ 
Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ν ρξφλνο παξαιαβήο ηνπο, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ 
θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 θαη 29 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 
 
Άξζξν 18 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο-θαιήο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο 
18.1 Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα πιηθά πνπ 
ζα πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδίσλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπ 
απφ πιηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο θαη άξηζηεο θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλν απφ 
νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζρεδίαζε, είηε πιηθά θαηαζθεπήο 
θαη φηη απηφ ζα αληαπνθξίλεηαη απφ θάζε άπνςε γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ 
νπνία πξννξίδεηαη. Δπίζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  
 
18.2 Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαζνξίδεηαη 
ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξνο απφ έλα (1) ρξφλν θαη ζα αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πιήξνπο 
θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 



 
18.3 Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή έηνηκνπ (πιήξνπο) πιηθνχ απηφ ή ηκήκα 
ηνπ βξεζνχλ φηη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαη δελ ζα είλαη δπλαηφ θαηά ηελ 
απφιπηε θξίζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο κε αληηθαηάζηαζε ησλ 
ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ βιάβε ή ζπζηαηηθψλ θαη 
παξειθνκέλσλ ηνπ πιηθνχ λα γίλεη απφιπηα θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ηελ ρξήζε πνπ 
πξννξίδεηαη ζα απνξξίπηεηαη θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία 
απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην αθαηάιιειν πιηθφ ή ηκήκα απηνχ κέζα 
ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο πνπ αλ 
πεξάζεη άπξαθηε ν πξνκεζεπηήο ζα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη 
θαηαηεζεί απφ απηφλ ζα εθπέζεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήκνπ. 
Γηα θάζε αιιαγή - ηξνπνπνίεζε ή επηζθεπή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγξάθνπ 
θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ απφ αξκφδηα θξαηηθή ππεξεζία κε δαπάλεο θαη ελέξγεηεο 
ηνπ αλαδφρνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
δαπαλψλ γηα ηελ απνζχλδεζε ηνπ αθαηάιιεινπ ηκήκαηνο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή 
ηνπ θαη γηα θάζε ζρεηηθή δαπάλε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο. 
Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
απνθαηαζηήζεη ην Γήκν γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ απφ ηηο πην πάλσ 
βιάβεο. 
18.4 Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε αληαιιαθηηθνχ πνπ ζα 
παξνπζηάδεη βιάβε ή θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ή θαθήο ζπλαξκνιφγεζεο θαζψο 
θαη ηελ επηζθεπή θάζε βιάβεο γεληθά ηνπ πιηθνχ πνπ νθείιεηαη ζε φκνηεο αηηίεο. ε 
απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα θάλεη ηηο πην πάλσ 
ελέξγεηεο, ζα θάλεη ν Γήκνο απηέο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε 
άιιν ηξφπν πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλεζεί. 
18.5 Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο 
ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα SERVICE θαη επηζθεπέο θαη θαηά πεξίπησζε 
θαζψο αθφκα θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο. 
 
Άξζξν 19 Σξόπνο πιεξωκήο - απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξωκή 
πξνκεζεπηή ζην εμωηεξηθό. 
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή  ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 
Άξζξν 20 Καλόλεο δεκνζηόηεηαο ηεο δηαθήξπμεο  
Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπηεί άπαμ ζε δχν (2) ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο 
έδξαο ηνπ λνκνχ, ζηνλ πίλαθα αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηε ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ. 
          Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη        φπσο 
πην θάησ.  

   
      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                     ΣΑ ΜΔΛΖ 
   ΣΡΗΥΔΗΛΖ ΖΡΑΚΛΖ                               1)ΥΡΗΣΑΚΟ ΣΑΤΡΟ 
                                                                       2)ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ ΚΩΝ/ΝΟ 
                                                                       3)ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                                                                       4)ΛΤΡΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΤΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
                                                                       6)ΥΑΡΑΜΖ ΑΝΣΩΝΖ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ο Γξακκαηέαο Ο.Δ.  

  Γειήγηαλλεο Νηθόιανο 


