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     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου & 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 213/2014                                  
 

                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και 
κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια '' Εξοπλισμού για το 2ο 
Παράρτημα του κέντρου Προσχολικής 
Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας'' (Α.Μ. 
70/2014, ποσού 97.500,00€ με Φ.Π.Α. )». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 17 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 21739/29/12-12-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη 
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά 
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου 
Μιχαήλ και 7) Αράπογλου Γεώργιος μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, οι οποίοι 
δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των 
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός 
Ευάγγελος. 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 22021/16-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί 
του θέματος, η οποία έχει ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων 
διενέργειας ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια '' Εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα του 
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας '' (Α.Μ. 70/2014  
97.500,00 € με Φ.Π.Α. ).-  
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας απαιτείται η προμήθεια '' 
Εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής 
Νέας Φιλαδέλφειας '' με χαρακτηριστικά και τεχνικές προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην Μελέτη με  Α.Μ. 70/2014. 
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Η Οικονομική  Επιτροπή έχοντας υπόψη της τις διατάξεις : 
 
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων». 
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του 
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
6. Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
7. Την υπ’ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ 31-12-2013 τεύχος Β) 
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση από την 
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-12-2014 των 
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ)». 
8.Την Α.Μ. 70/2014 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση  
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ και αφορά την προμήθεια  «Εξοπλισμού για 
το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας» 
9.Την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την 
οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού, αξιολόγησης. 
10.Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 97.500,00 ευρώ. 
11.Η υπ αριθμ. 171/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία 
ψηφίστηκε η πίστωση ποσού 97.500,00€ σε βάρος του ΚΑ : 02.15.7341.007. 

 
παρακαλείται όπως: 

 
Α)  Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές , τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
κ.λ.π. της Α.Μ. 70/2014 μελέτης ποσού 97.500,00 € (με Φ.Π.Α.) για την 
προμήθεια   «Εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής 
αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας »  Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον εξοπλισμό της 
κατηγορίας 1, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή , ενώ  για 
τον εξοπλισμό της κατηγορίας 2 , κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 
τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95. 
Β) Καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού  σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για τον εξοπλισμό της 
κατηγορίας 1 και την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για τον 
εξοπλισμό της κατηγορίας 2 για την προμήθεια   «Εξοπλισμού για το 2ο 
παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας» 
προϋπολογισμού 97.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην 
μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Φ.Χ που αποτελούν ενιαίο και 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης , ως εξής: 
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Γ) Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 
των 79.268,29 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23 %, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 
97.500 ευρώ η οποία  θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 
««Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός 
Θεματικής Προτεραιότητας- (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών» του 
Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 33/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, όλα τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
και : 
 
1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων». 
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου 
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του 
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
6. Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
7. Την υπ’ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ 31-12-2013 τεύχος Β) 
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση από την 
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-12-2014 των 
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ)». 
8.Την Α.Μ. 70/2014 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση  
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.Φ.Χ και αφορά την προμήθεια  «Εξοπλισμού για 
το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας» 
9.Την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την 
οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού, αξιολόγησης. 
10.Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 97.500,00 ευρώ. 
11.Την υπ αριθμ. 171/2014 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία 
ψηφίστηκε η πίστωση ποσού 97.500,00€ σε βάρος του ΚΑ : 02.15.7341.007. 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
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Α)  Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές , τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
κ.λ.π. της Α.Μ. 70/2014 μελέτης ποσού 97.500,00 € (με Φ.Π.Α.) για την 
προμήθεια   «Εξοπλισμού για το 2ο Παράρτημα του Κέντρου Προσχολικής 
Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας ».  Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τον εξοπλισμό 
της κατηγορίας 1, όπου κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, 
ενώ  για τον εξοπλισμό της κατηγορίας 2  κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η 
τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95. 
 
Β) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού  σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για τον εξοπλισμό της 
κατηγορίας 1 και την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για τον 
εξοπλισμό της κατηγορίας 2  για την προμήθεια   «Εξοπλισμού για το 2ο 
Παράρτημα του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας» 
προϋπολογισμού 97.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α., όπως αναφέρεται στην 
μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Φ.Χ. όροι που αποτελούν 
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και έχουν ως εξής: 
 

                                                                             Ημερομηνία:   17 /12/2014 
                                                                                Αρ. Πρωτ.:  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
                                         

 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                         97.500 ΕΥΡΩ συμπ/νου ΦΠΑ 
Α.Μ. 70/2014 
 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ……/  -12-14……. 

 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Α Γ Ω Ν  Ι Σ Μ Ο Υ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
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 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εξοπλισμού για 

το 2ο παράρτημα του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας διακήρυξης. Για τον εξοπλισμό της Κατηγορίας 1 

κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, ενώ για τον εξοπλισμό της 

Κατηγορίας 2 κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η τεχνοοικονομικά συμφερότερη 

προσφορά. 

 

ΆΡΘΡΟ 1 
Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων». 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου 

τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του 

Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

6. Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών 

του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων». 

7. Την υπ’ αριθ. Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435/ 31-12-2013 τεύχος Β) 

απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Εξαίρεση 

από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-12-2014 

των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα 

επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ)». 
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8. Τον Ν.4281/2014/Α’160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες 

διατάξεις». 

 

ΆΡΘΡΟ 2 
Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο 
ποσό των 79.268,29 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23 %, δηλαδή συνολικά στο ποσό 
των 97.500 ευρώ. 

2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014. 

3. Θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας ««Aειφόρος 

Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός Θεματικής 

Προτεραιότητας- (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών» του Προγράμματος ΠΕΠ 

Αττικής 2007-2013. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
3.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
      ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
      Α.Φ.Μ. 997588219 Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Ν.Φιλ/φεια  
     ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213-2049042   
      ΦΑΞ: 213-2049041  
      e-mail: tm_promithion@neafiladelfeia.gr 
 
 
3.2 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Δευτέρα 
22/12/2014  

Δευτέρα 
12/1/2015 ώρα 
08.00π.μ  

Παρασκευή 
16/1/2015 και 
ώρα 15.00μ.μ 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

 

ΆΡΘΡΟ 4 
Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες 

1. Οι  επιτροπές διενέργειας & αξιολόγησης  διαγωνισμού αποτελείται 

από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 

ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠ 
ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΥ 
150.000,00 €     

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

  
ΛΥΡΙΤΖΗ   
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(Πρόεδρος) 
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΛΙΤΣΑ  ΕΛΛΗ (Γραμματέας) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΩΝ 
 

ΡΑΠΤΗ  ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  
ΝΤΟΜΙΝΑ 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ  

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 

ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠ 
ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΥ 

150.000,00 € 

  
      
ΑΡΓΥΡΗ ΟΛΓΑ (Πρόεδρος) 
 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
(Γραμματέας) 

  
 
ΠΑΤΗΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ  
 
ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
ΠΛΕΣΙΤΗ ΑΝΘΗ 
 

 

ΆΡΘΡΟ 5 
Λήψη πληροφοριών 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές 

παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει 

ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 

αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε 

μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2132049042 FAX: 2132049041 

Αρμόδιος υπάλληλος: Καρασεβδάς Ηλίας 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

ΆΡΘΡΟ 6 
Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές. 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

 

2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία. 

γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση. 

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, 

οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κάθε ομάδα 
προϊόντων που υποβάλλει προσφορά, ίση με το 2% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης της ομάδας χωρίς Φ.Π.Α, σύμφωνα το 
άρθρο 157 του Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και 
άλλες διατάξεις». 

 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

Επισημαίνεται ότι δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από 

την υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 38152/25-06-2009) περί αποδοχής της υπ΄αριθμ. 

231/2009 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους σχετικά με τη μη εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης 

δικαιολογητικών από τη Διοίκηση στις διαδικασίες των διαγωνισμών των 

προμηθειών Ο.Τ.Α. 
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γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι: 

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια 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 ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που 

είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και 

όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 

Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 

συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. 

και Α.Ε. 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 έδρα της η 

επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης 

προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί 

με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.  

ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 
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στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής 

τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κάθε ομάδα 
προϊόντων που υποβάλλει προσφορά, ίση με το 2% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης της ομάδας χωρίς το Φ.Π.Α, σύμφωνα με το 
N.4281/2014/Α’160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 157. 

 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. Επισημαίνεται και εδώ ότι δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών από την υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 38152/25-06-2009). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 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 ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους 

έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά 

με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 

επαγγελματικούς καταλόγους. 
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3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με 

διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Επισημαίνεται και εδώ ότι δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών από την υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 38152/25-06-2009). 

Όταν συμμετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος 

ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η 

νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 

 

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

παραπάνω. 

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι: 

 - Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

 - Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών 

που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 

παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να 

προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
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γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή 

θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., 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. 

6. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των 

συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το 

διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν 

αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει 

στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους 

της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής 

των υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο 

οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος 

εγκατάστασης του. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα 

προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο, που θα κατασκευάσει στο σύνολό 

του ή μερικώς τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες 

φάσεις μηχανοποίησης, θα πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση 

εργοστάσιο, ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής 

του στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου που θα 

κατασκευάσει τα υλικά, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση 

της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο 

κατασκευαστής. 
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ε. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του 

συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών 

περιορισμών.  

στ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 

του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν 

έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο 

των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει 

στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

η. Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζόμενου και το μετοχικό 

κεφάλαιο, προσκομίζοντας:  

 - κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν, ή 

 - αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, ή 

 - δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης 

ή και του κύκλου εργασιών, που αφορά ειδικά τα προς προμήθεια υλικά κατά 

τις τρεις (3) προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. 

θ. Δήλωση για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το 

εύρος δραστηριότητας και το κύρος της. 

ι. Δήλωση για τις εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, προσκομίζοντας 

κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) 

τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι 

ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς 

και οι παραλήπτες (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση κατά την 

οποία ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις 

αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, όπου θα 

αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση 

που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται 

με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

ια. Δήλωση για τον τεχνικό (μηχανολογικό) εξοπλισμό, καθώς και για το 

προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, προσκομίζοντας:  
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 - αναλυτική κατάσταση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού της 

επιχείρησης και των μέσων ελέγχου αυτής, 

 - κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια 

αρχή. 

ιβ. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για 

την ποιότητα των προϊόντων, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών 

ποιότητας – εφόσον υπάρχουν - των προς προμήθεια υλικών, που να 

επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων των προσφερόμενων 

προϊόντων. 

ιγ. Δήλωση διαγωνιζόμενου για εκτέλεση ομοίων κατασκευών με τις 

προσφερόμενες, στην οποία θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Δήμους και τα 

Ν.Π.Δ.Δ. που έχει προμηθεύσει όμοια είδη. 

ιδ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η 

προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, 

περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να 

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 

πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση 

αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος 

όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για 

λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός 

σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. 

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 προμηθευτή που γίνεται ενώπιον 

Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  
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Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 
Αποστολή δείγματος 

1.  Επιτρέπεται η αποστολή δείγματος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο 

Δήμο μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού και το αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο 

φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

2. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 
Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

Η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε ομάδες προϊόντων. Για κάθε 

ομάδα προϊόντων θα υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι υποψήφιοι 

προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας ή για ορισμένες ομάδες προϊόντων αυτής. 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α) την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 

β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

2. Με την προσφορά, η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα. 

3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα 

νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν 

δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που 

προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά 

χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της 

απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 

προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 

με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις 
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που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 
Δασμοί Εισαγωγής 

Ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών κατά τον 

εκτελωνισμό σε ορισμένα είδη. Κατόπιν αυτού, η τιμή των ειδών αυτών δεν θα 

επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν 

θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασμούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκομισθεί στο τελωνείο με μέριμνα του 

προμηθευτή. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασμών 

εισαγωγής, ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 
Προέλευση των Προσφερόμενων Υλικών 

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους 

τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το 

εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην 

προσφορά και το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, 

καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού 

προϊόντος για κάθε μια από τις φάσεις αυτές. Προσφορά στην οποία δεν 

υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την 

υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που 

δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του εργοστασίου που 

δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την 

επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. 

και του δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. 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 
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διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα 

υλικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που 

πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, οφείλουν να επισυνάψουν και 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα 

κατασκευασθούν τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την 

εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

4. Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της 

επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

5. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που 

δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις 

νόμιμες κυρώσεις. 

ΆΡΘΡΟ 12 
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού. 

1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του 

προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό 

συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους 

προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται 

με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται 

υπόψη και δεν αξιολογείται. 

ΆΡΘΡΟ 13 
Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή 

ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα 
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νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα 

του διαγωνισμού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση 

προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την 

προθεσμία κατά ανώτατο όριο (6) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν 

δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 

ΆΡΘΡΟ 14 
Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν 

είτε ηλεκτρονικά, είτε εντός τριών (3) ημερών μετά την λήξη της ηλεκτρονικής 

κατάθεσης,  ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής 

περιγραφή για τα προσφερόμενο είδη, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών 

στοιχείων του οίκου κατασκευής και ρητή αναλυτική δήλωση για τη 

συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. 

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν 

σ’ αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί 

ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

 

ΆΡΘΡΟ 15 
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι 

συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους 

τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του 

προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα, εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της 

εταιρείας. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 
Προσκόμιση δείγματος 

1. Η προσκόμιση δείγματος είναι υποχρεωτική για τη: 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

α. Διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την 

τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. 

β. Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων 

υλικών. 

γ. Βαθμολόγηση και συμπλήρωση του πίνακα της ομάδας Α του 

παραρτήματος. 

2. Για το λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει δείγματα σε 

τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίησή 

της και σε εύλογο χρόνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 17 
Φάκελος προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση 
Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται 
ως εξής: 
 
(α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά». 
 
(β) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 

Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  

 
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο υποφάκελο περιλαμβάνονται  
 
1.τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι συμμετέχοντες 

υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη 
συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή . 

 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά 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 
τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή του υπογραφή .  

 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 

Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
 

2.η τεχνική προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την 
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. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως 
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 

Στον υποφάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα. 

 
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.  
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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. 
 

 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων 

ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) 

στο οποίο υπάγεται το είδος. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως 

εμπιστευτικών 
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 . Στην 
αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.  
 

 

 

ΆΡΘΡΟ 19 
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω 

του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το 

προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά 

απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 

προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση 

που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν 

ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω 

φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά 

των ενδιαφερόμενων. 

2. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι 

προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών 

Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν 
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εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν 

τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της 

τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης 

εξαγωγικής επιδότησης. 

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας 

δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την 

Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία 

καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που 

επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 

εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 

ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι 

γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 

Αποσφράγιση των προσφορών 
 

Διεξαγωγή διαγωνισμού 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις 
(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. 

 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση 

μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 
Προσφορά» . 

 
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών 

αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
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των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών. 

 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
Αξιολόγηση προσφορών 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της 
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, 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. 

 
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και 

υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 

 
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της 

αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών . 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή 

την απόρριψη της προσφοράς τους. 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού δύναται να απευθύνει αιτήματα 

στους συμμετέχοντες - χρήστες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΥΑ 

11389/1993/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ): 
 
Οι τιμές της προσφοράς αλλά και της τιμολόγησης θα είναι σε ΕΥΡΩ 

ανά μονάδα μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων της 130/2014 μελέτης του αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής 
προστασίας του Δήμου Φ.Χ  
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Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της 70/2014 μελέτης του αυτοτελούς τμήματος 
κοινωνικής προστασίας του Δήμου Φ.Χ Δήμου ανά είδος.  

 
 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις δασμούς και 
εισφορές υπέρ του Δημοσίου και Δήμων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχύουσες την ημέρα 
της Δημοπρασίας. 
 
Ο  ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 
 
Η τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με προσκόμιση και ενταλματοποίηση του αντίστοιχου τιμολογίου, 
αφού γίνεται η προσωρινή παραλαβή των προϊόντων  και συντάσσεται το σχετικό 
πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου 
και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την λειτουργία των ΟΤΑ διαδικασίες. 
 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι 
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης. 
 
 

 
ΆΡΘΡΟ 22 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών με την συμφερότερη προσφορά 
1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα: 

α. Τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α΄. 

β. Το παράρτημα Α΄ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

περιλαμβάνει τις ομάδες: 

Α΄ Τεχνικά στοιχεία, με συντελεστή βαρύτητας 70%. 

Β΄ Υποστήριξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

2. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία κάθε 

ομάδας, όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α΄. 

α. Κάθε κριτήριο της ομάδας βαθμολογείται με βαθμολογία 20% επάνω ή 20% 

κάτω από την αναφερόμενη βαθμολογία στο παράρτημα Α΄. 

β. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς με 

δυνατότητα να ανέβει στους 60 ή να κατέβει στους 40 βαθμούς. 

γ. Η αύξηση ή η μείωση μέχρι του ανωτάτου ή κατωτάτου ορίου βαθμολογίας, 

προκύπτει, εφόσον αυξάνονται ή μειώνονται οι βαθμολογίες όλων των 
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στοιχείων της ομάδας, δηλαδή όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης ή δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της μελέτης. 

δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθεί μια προσφορά έως 40 

βαθμούς είναι να κριθεί αποδεκτή η προσφορά. 

ε. Για να μη γίνει δεκτή μια προσφορά και να απορριφθεί πρέπει να 

υπολείπεται κατά 20% από το ζητούμενο κριτήριο της ομάδας. 

στ. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 

βαρύτητας. 

ζ. Το άθροισμα των πολλαπλασιασθέντων με το συντελεστή βαρύτητας 

βαθμολογιών και των δύο ομάδων, αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της 

κάθε προσφοράς. 

η. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη, που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο 

αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη, όπου 

απαιτείται τιμή προσφοράς. 

θ. Κριτήριο που δεν επιδέχεται μείωση από το απαιτούμενο, αποτελεί 

ουσιώδες κριτήριο και χαρακτηρίζεται ως «αποκλεισμός» στη στήλη των 

παρατηρήσεων των πινάκων των ομάδων Α΄ και Β΄ του παραρτήματος. 

 

ΆΡΘΡΟ 23 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

1. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς την Οικονομική 

Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή τη 

β. ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η 

επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί για: 

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση 

της προμήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς 

τροποποίηση των όρων, 

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με 

νέους όρους. 
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ΆΡΘΡΟ 24 
Συνέχιση του διαγωνισμού 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή 
νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο 
αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά 
του. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ημερομηνία και ώρα της συνέχισης του 
διαγωνισμού, που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 25 
Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ως εξής σύμφωνα με το 
άρθρο 15 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ): 
 
 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 το 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 τη Οικονομική επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού.  
  

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
  

Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της 
διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ 
Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 
 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 αντίστοιχου 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 στη 
Οικονομική επιτροπή ή στο κοινοτικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά. 
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 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερμένους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε 
συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου. 
 

Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 
3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το 

περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται 

για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού 

εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο 

τρόπο. 

6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των 

προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 26 
Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται 

ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιμή. 

δ) Το Δήμο για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 

αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατακύρωση του διαγωνισμού.  

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το 

έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 5% της 
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συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προμηθευτής μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην 

περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 

μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης 

των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της 

σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 

περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 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, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται 

μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει 

να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 27 
Σύμβαση 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η 

σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, 

εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των 

τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 

ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία 

συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 

με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το 

νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.. 

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό 

όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε 

περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που 

κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που 

παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 28 
Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, για κάθε ομάδα 

προϊόντων που υποβάλλει προσφορά, ίση με το 2% επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης της ομάδας χωρίς το Φ.Π.Α, σύμφωνα με το 

Ν.4281/2014. 
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Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται από την παρούσα διακήρυξη. 

Ενδεικτικά τα ελάχιστα ποσά εγγυητικών συμμετοχής, για κάθε ομάδα και για 

τη συνολική δαπάνη, είναι τα παρακάτω: 

Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2% (€) 

Α.1 ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ 75,20 

Α.2 ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ 286,72 

Α.3 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 145,81 

Α.4 ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 168,02 

Α.5 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 99,77 

Α.6 ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 50,20 

Α.7 ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 251,30 

Α.8 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 172,08 

     

Κατηγορία 2 (με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά 
συμφερότερη προσφορά) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2%  (€) 

Β.1 ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 334,00 

     

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1583,10 

 

β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα 

ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι 

ποσοστό 5%. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 

προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση για κάθε ομάδα προϊόντων 

του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β  
 
  

  

 

συμβατικής αξίας των προϊόντων της ομάδας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το 

άρθρον 57 Ν. 4281/2014. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές, ότι αναφέρεται 

στο άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι 

διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η 

εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 

που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

 

ΆΡΘΡΟ 29 
Παραλαβή των υλικών 

1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 

συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα 

καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση 

χρόνο. 

3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική 

εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους 
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ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, 

δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής 

αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε 

περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και 

ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο Δήμο, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 

προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα 

από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν 

ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο 

συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή 

παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον 

χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 

αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση 

του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην 

προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και 

εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο 

το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με 

την απόφαση αυτή, η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 

υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια 

απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι 

από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην 

παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο 
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πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή 

στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν: 

α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις 

προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται 

όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που 

αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί 

παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από 

γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες 

που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΆΡΘΡΟ 30 
Χρόνος παράδοσης 

1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης για όσα είδη είναι ετοιμοπαράδοτα 

και τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

για τα είδη των οποίων η παράδοση απαιτεί προμετρήσεις, μελέτες και επί 

τόπου κατασκευές. 

Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 30,00 ευρώ. 

2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 

και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 

να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι 
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μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης να 

παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του 

αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την 

επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα 

παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή 

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

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

νωρίτερα. 

6. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον χώρο παράδοσης τούτων, 

ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στο Δήμο αποδεικτικό θεωρημένο 

από τον υπεύθυνο του χώρου, στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία 

προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν 

αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε 

περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις 

περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΆΡΘΡΟ 31 
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και 

μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
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άρθρο 30 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, 

κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 30 της 

παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον 

υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, 

θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού 

διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων 

υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 

υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, 

παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, 

επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 

10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα 

στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 

αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα 

υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης 

παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, δεν λαμβάνεται 

υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται 

αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 

προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και 
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τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 

της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την 

προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 

του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, 

γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή 

σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο 

προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι 

επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.  

 

ΆΡΘΡΟ 32 
Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους 

της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η 

προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού 

χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 

τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη 

του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα 

υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του 

παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή 

της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους 

από τον προμηθευτή. 

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων 

ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης 

συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα 

υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση 

παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών 
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παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για 

τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη 

λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 

10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 

εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 

επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή 

καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 

προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 

οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει 

την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.  

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 

προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον 

πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την 

οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η 

παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την 

απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 

εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή 

στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 

αντικατάστασή τους με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει 

χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της 

ποσότητας που απορρίφθηκε.  

 

ΆΡΘΡΟ 33 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 

ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
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2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 

και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

ΆΡΘΡΟ 34 
Λοιπές Εγγυήσεις 

1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα 

υλικά που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των σχεδίων και της προσφοράς και 

ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, 

απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε 

σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής και ότι 

αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για 

την οποία προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών 

καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος από εικοσιτέσσερις (24) μήνες και θα αρχίζει από 

την παραλαβή του υλικού πλήρους και έτοιμου για λειτουργία. 

2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού αυτό 

ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης 

σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα 

είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής 

με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν 

βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων του υλικού να γίνει απόλυτα 

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

προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 

αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τμήμα αυτού μέσα σε 

προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η 

ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του 

Δήμου. 

3. Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση 

εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία με 
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δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος 

και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου 

τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την 

αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω 

υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 

το Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες. 

4. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού 

που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 

συναρμολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που 

οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του 

προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε 

βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι 

δυνατόν να συμφωνηθεί. 

5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική 

διακοπή της λειτουργίας του υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο 

σύνολο τους περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής 

θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του υποχρεώσεις από το 

άρθρο αυτό να καταβάλλει στο Δήμο λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας 

και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή ότι προβλέπεται από το 

άρθρο 34 της Υ.Α. 11389/93 (ΦΕΚ 185 Β/23-3-93). Η ρήτρα αυτή θα 

επιβάλλεται με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και το 

σύνολο της θα εκπίπτει από την εγγύηση. 

6. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την 

προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά το 

χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και 

επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόμη και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη 

των ανταλλακτικών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 35 
Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με 

εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά την προσωρινή παραλαβή των υπό 

προμήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 
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2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από το 

Δήμο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από 

αυτόν, ο Δήμος καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται 

όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 

μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

ΆΡΘΡΟ 36 
Άλλα στοιχεία 

1. Ο Δήμος δεν θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε 

μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας.  

2. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

 

ΆΡΘΡΟ 37 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. 

2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του κτιρίου του Δημαρχείου (Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια), 

θα αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο και θα δημοσιευθεί στο «τεύχος 

διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και μια 

φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «Ηχώ των δημοπρασιών» και «Αυγή», 

καθώς και στις τοπική «Χτύπο». 

 3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού 

διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον 

οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία. Σε περίπτωση άρνησής του να 

τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η 

εγγύηση συμμετοχής. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 213/2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Γ) Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 
των 79.268,29 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23 %, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 
97.500 ευρώ, η οποία  θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
εξόδων έτους 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 
««Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Κωδικός 
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Θεματικής Προτεραιότητας- (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών» του 
Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. 

 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι κ.κ. 
Γ.Αράπογλου και Α.Κόντος, οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία, 
δεδομένου ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την Ε.Η.Δ. εισαγωγή του 
θέματος στην Οικ. Επιτροπή. 

 
       

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  213/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
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Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Λεβαντή Εμμανολία 
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1. Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης 
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 
6. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 


