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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 04/28-02-2014 
Αριθ.Αποφ.  44/2014 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων πρόχειρου διαγωνισµού –διάθεση πίστωσης για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ –ΝΤΟΥΙ  ΑΦΑΛΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ».      
 

         Στους Μολάους, σήµερα, την  28-02-2014  ηµέρα Παρασκευή   και ώρα 10:30 

π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  

3931/24-02-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 

στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)          Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος                                                     

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος) 

3.Μαυροµιχάλης Κων/νος 

4. Σουρλάς Ιωάννης(Αναπ. Μέλος)     

         Λύρας Χαράλαµπος    

         Μαρούσης Χαράλαµπος 

         Χαραµής Αντώνιος 

                 

  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
  

  Ο κ.  Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα εξής: 
     Κατά την σύνταξη του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014   εγγράφηκε 
πίστωση ποσού 43.000,00€  στον ΚΑ 20-6662.003  µε τίτλο << Προµήθεια 
λαµπτήρων ντουί –ασφαλειών και λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού  >>. 
    Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου µας  
απέστειλε  την αριθ. 19/2014 Μελέτη της προµήθειας «Προµήθεια λαµπτήρων 
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ντουί –ασφαλειών και λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού » προϋπολογισµού 
δαπάνης  36.195,76€  µαζί µε το Φ.Π.Α..  
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την  

αριθ. 19/2014 µελέτη και  έχοντας υπόψη και τις διατάξεις:    
α) Την περίπτωση δ΄ παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006. 
β) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της 
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
γ) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 
δ) Την αριθµ. 31/2014 απόφαση του ∆ηµάρχου, περί της  διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού  και παραποµπής στην ΟΕ για λήψη απόφασης όσον αφορά  την 
προµήθεια λαµπτήρων ντουί –ασφαλειών και λοιπών ειδών δηµοτικού φωτισµού. 
ε) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας είναι µέχρι 60.000,00€ ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράµµατος 
Προµηθειών.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
 

Α.  ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 36.195,10€ σε βάρος του ΚΑ 20-6662.003  του 
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2014. 

 
Β. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, ως εξής: 

 
Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας 
ισχύουν: 

1. Η υπουργική απόφαση 11389/93  (ΦΕΚ-185 Β'- Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
2. Οι  διατάξεις του άρθρ. 209 παρ.1  του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ). 

 
Άρθρο 2  

Συµβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι:  
α. - Η διακήρυξη 
β. - Προϋπολογισµός προσφοράς 
γ. - Τιµολόγιο προσφοράς 
 

Άρθρο 3 
Προϋπολογισµός προµήθειας 

Η δαπάνη της προµήθειας έχει προϋπολογιστεί σε 36.195,76 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 

Αρθρο 4    
Είδος προµήθειας - Τεχνικές προδιαγραφές 

Η προµήθεια αποτελείται από λαµπτήρες φωτισµού και παρελκόµενα ηλεκτρολογικά 
υλικά, για τη συντήρηση και επισκευή του δηµοτικού φωτισµού του δήµου 
Μονεµβασίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
(αριθ. 19/2014 τεχνική µελέτη) που συντάχθηκε από την υπηρεσία. 

 
Άρθρο 5 

Αναθέτουσα αρχή - χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ  230 52 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2732 360 542 – 572 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩΚ9-Ρ1Θ



ΦΑΞ:  2732 360 556     -       e-mail: papageo@monemvasia.gr – 
mlivanos@monemvasia.gr  
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Μονεµβασιάς (Μολάοι 
Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), την ……../……./2013 ηµέρα ………………… και ώρα 10:00 
ως 11:00, διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις 
προσφορές αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Επίσης οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου µέχρι και 
την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 14:00. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 

Άρθρο 6 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Άρθρο 7 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρηµένα 
αντίγραφα και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγω αποκλεισµού από το διαγωνισµό 
Α) Οι Έλληνες πολίτες: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

• Τα φυσικά πρόσωπα 

• Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε - Ε.Ε και Ε.Π.Ε 

• Πρόεδρος και διευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση Νοµικού Προσώπου ο νόµιµος εκπρόσωπός 
του 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Σε 
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
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5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. ∆ήλωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
εκπροσώπους τους. Στην περίπτωση αυτή και σε περίπτωσης προσφοράς 
εταιρείας υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. 

7. Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (φυλλάδια, οδηγίες, πιστοποιητικά CE – 
ISO, δηλώσεις για τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που 
προσφέρουν καθώς και για τον κατασκευαστή των προσφερόµενων ειδών). 

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται 
ότι: 

• ∆εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου 
τοµέα ή των Ο.Τ.Α  

• Ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη ενώ σε 
περίπτωση που διαφωνεί να αναφέρει τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται 

• Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να 
παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη σε σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την υπηρεσία. 

9. Προσκόµιση δείγµατος για τα προσφερόµενα είδη ένα (1) έως και επτά (7) 
του προϋπολογισµού, επί ποινή αποκλεισµού. 

 
Β)  Οι αλλοδαποί : 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος 
άρθρου. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους. 

5. Προσκόµιση δείγµατος κάθε ενός από τα προσφερόµενα είδη, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

6. Τα επί πλέον δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 
 
Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Τα δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 

 
 
∆) Οι συνεταιρισµοί : 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου. 

4. Προσκόµιση δείγµατος κάθε ενός από τα προσφερόµενα είδη, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

5. Τα επί πλέον δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 
 
Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

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

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

3. Προσκόµιση δείγµατος κάθε ενός από τα προσφερόµενα είδη, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

4. Τα επί πλέον δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 
 
Το πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ µπορεί να υποβληθεί και µετά τη 
υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
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 Ελλάδος. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. 
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο.  
Προσφορά που υποβάλλεται από ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ή ΕΝΩΣΗ  υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες  που αποτελούν τον συνεταιρισµό  
ή την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το είδος της 
υπηρεσίας ή το µέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με 
την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή του συνεταιρισµού ευθύνεται 
στο ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην ένωση ή στον 
συνεταιρισµό   η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 
Η ένωση ή ο συνεταιρισµός, επίσης, µπορεί να υποχρεωθεί να λάβει ορισµένη 
νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 

Άρθρο 8  
Υποβολή και σύνταξη προσφορών 

Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην 
διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – Γραφείο Προµηθειών (Μολάοι Λακωνίας – 
Τ.Κ: 230 52), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρ. 5 
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Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα 
(εκτός από τυχόν επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια που περιέχονται σε αυτήν) σε 
δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του προµηθευτή που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά  η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
(φυλλάδια, οδηγίες, πιστοποιητικά CE – ISO, δηλώσεις για τη χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών καθώς και για τον κατασκευαστή των προσφερόµενων 
ειδών). 
β) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε  αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα 
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", στον οποίο θα 
αναγράφονται τα πάρα πάνω στοιχεία. Η οικονοµική προσφορά µπορεί να 
συντάσσεται στα τυποποιηµένα έντυπα προϋπολογισµού και τιµολογίου προσφοράς 
που χορηγεί η υπηρεσία. 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.  
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες καθιστούν 
αυτή ασαφή κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά 
του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση 
αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να 
αξιολογηθούν.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς  
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών. Κάθε προσφερόµενο είδος θα 
πρέπει να προσφέρεται για το σύνολο της ποσότητάς του. 
 
 

Άρθρο 9  
 Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό 
διάστηµα εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
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πριν από την λήξη της για χρονικό διάστηµα ως δύο (2) µηνών. Μετά την λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 

 
 

Άρθρο 10  
∆ιευκρινήσεις – Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο 
είτε ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που 
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 

Άρθρο 11 

∆ιαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

Η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 5. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο.  

2. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

 

'Αρθρο 12  
Προέλευση των προσφεροµένων υλικών 

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.  
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του τον κατασκευαστή των ειδών 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της 
προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά, χωρίς προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας, 
συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µε τις 
προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.   
 

Άρθρο 13 
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Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση και σε κάθε 
περίπτωση θα είναι διατυπωµένα µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρ. 26 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο τέλος της παρούσης. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης µε Φ.Π.Α, ήτοι 1.809,79 ευρώ. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών µετά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική 
επιστολή που θα καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς 
ΦΠΑ. 
Η ανωτέρω εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου 

Άρθρο 14 

Τιµές προσφορών 

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή 
σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής αυτή θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 15 

Αξιολόγηση προσφορών 

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

• Η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε και η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε 
τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα 
στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 

• Η προσκόµιση δειγµάτων για τα προσφερόµενα είδη ένα (1) έως και επτά 
(7) του προϋπολογισµού, επί ποινή αποκλεισµού. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαµηλότερη συνολική τιµή. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Άρθρο 16 

Κατακύρωση 
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Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 

Άρθρο 17 

∆ιοικητικές προσφυγές 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης  
1.   Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς 
του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται 
ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την οικονοµική επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια 
του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα.  
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. 
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην 
οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.  
2.   Οι ανωτέρω αποφάσεις της διοίκησης ως και αυτές που αφορούν στην 
κατακύρωση του διαγωνισµού προσβάλλονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 
(Κ.∆.Κ) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  
3.   Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους 
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   

Άρθρο 18 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα γίνει άπαξ σε διάστηµα ενός (1) µηνός από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε αποθήκες των ∆ηµοτικών ενοτήτων ή σε άλλους 
χώρους που θα υποδεικνύει ο ∆ήµος, µε ευθύνη και µέσα του «προµηθευτή» και σε 
εύλογο χρόνο από την ειδοποίηση του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 19 

Τρόπος παραλαβής των υλικών 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή που προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 28 της Υπουργικής απόφασης 11389/1993 περί ΕΚΠΟΤΑ, µε 
ποσοτικό και µακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο (άρθρ. 28-29 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) εντός δύο 
(2) ηµερών από την προσκόµιση των υλικών. 
 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩΚ9-Ρ1Θ



Άρθρο 20 

Τρόπος πληρωµής 

Η εξόφληση του αντιτίµου των ειδών της προµήθειας θα πραγµατοποιείται µε την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών και σε 
χρονικό διάστηµα [60] εξήντα  ηµερών από την προσκόµιση στην υπηρεσία του 
σχετικού παραστατικού σε ποσοστό 100% της συµβατικής αξίας του τµήµατος που 
παραλαµβάνεται. 
 

Άρθρο 21 

Κανόνες δηµοσιότητας - πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Περίληψη της διακηρύξεως θα δηµοσιευτεί  πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
διενέργειά του  στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και σε 
δυο ηµερήσιες εφηµερίδες της έδρας του Νοµού, εφόσον εκπληρώνουν τις 
προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαµβάνονται στην αριθ. 4167/21.2.2012 
(ΦΕΚ 412/Β/22.2.2012) Απόφαση Υπουργού Επικρατείας όπως ισχύει. 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο προµηθειών & εργασιών 
του ∆ήµου Μονεµβασιάς [Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Μιχάλης Λιβανός  
-  τηλ. 2732 360 542-572]   e-mail: papageo@monemvasia.gr – 
mlivanos@monemvasia.gr κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και τα σχετικά µε το 
διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους µε 
δαπάνες τους ως και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού.- 

 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.  
   

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                              

                                                                             
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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