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Νάνπζα 18/8/2016 

Αξ. πξωη.:19465. 

   

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα : 

«πληήξεζε θνιπκβεηεξίνπ Νάνπζαο - ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
πξνϋπνινγηζκνύ  33.788,00 €  (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%» 

 

Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 
 

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ηλιακών ζςλλεκηών, βεληίωζη ηος ςπάπσονηορ 

λεβηηοζηαζίος και ππομήθεια και ηοποθέηηζη ανηιζηποθεων ζηο ζύζηημα αναλςκλοθοπιαρ 

ηων κολςμβηηικών δεξαμενών ηος Δημοηικού Κολςμβηηηπίος Νάοςζαρ 
 
 
 

      
Άξζξν 2: Ννκηθό πιαίζην 
 
α) Σν εδάθην ε΄ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 
β) Σν άξζξν 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 
γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ησλ παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο αξηζκ. 

11389/1993 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
δ) Σελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995.  
ζη) Σελ ππ’ αξηζκ. 14409/25-7-2016 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Νάνπζαο , πεξί ηεο  δηελέξγεηαο 

πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, . 
δ) Σηο ππ. αξηζκ. 176/2016  απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκό ησλ όξσλ δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ  κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο  

ζ)  Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο είλαη κέρξη 60.000 επξώ ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαηά 
θσδηθό αξηζκό είδνπο ηνπ αξρείνπ εηδώλ ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ. 

 

Άξζξν 3: Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 Κ.Α.Δ.  02.30.7336..32 πληήξεζε θιεηζηνύ 

θνιπκβεηεξίνπ  Νάνπζαο   ΣΠ 2016 

                                 
                            Γεληθό ζύλνιν κε Φ.Π.Α. 24%  : 41.897,12  €  (ή 33.788,00 € ρσξίο Φ.Π.Α.) 

 

Άξζξν 4: Γεκνζηόηεηα ηεο δηαθήξπμεο 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε  ζηελ εκεξήζηα λνκαξρηαθή  εθεκεξίδα 

“ΛΑΟΣ ”,   ζα αλαξηεζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ. ζηε Βέξνηα,  θαζώο θαη ζηνλ ηζηνρώξν “Γηαύγεηα” . 

Δπηπξνζζέησο  όια  ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, 

ζα δηαηίζεληαη ειεύζεξα πξνο ιήςε, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο www.naoussa.gr 

. Σα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (δηαθήξπμε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο, έληππν 

πξνζθνξάο) ζα δηαηίζεληαη θαη από ην Γξ. Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ, κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηνπ 

δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα (2
νο

 όξνθνο Γεκαξρείνπ Γήκνπ Νάνπζαο).  

 
Άξζξν 5: Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ  

5.1 Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 6/9/2016  εκέξα  Σξίηε  θαη από ώξα 10.00 έωο 10.30, 

ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ Πξνκεζεηώλ, ζηελ 

αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην  2
ν
 όξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ θαηαζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

νδό Γεκαξρίαο 30  ζηε Νάνπζα. 

5.2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

5.3 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινύλ θαη ηαρπδξνκηθά ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν 

κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκε εκέξα θαη σο ηελ 14.00 κ.κ.  Η δηεύζπλζε 

απνζηνιήο είλαη: 

ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΓΗΜΟΤ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 
Γεκαξρίαο 30, ΝΑΟΤΑ 
Σ.Κ. 59 200 

  

 5.4  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

    Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ απηνύ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

    Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνύλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θπξίσο θάθειν, όπνπ έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα  

http://www.naoussa.gr/
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γ) Ο αξηζκόο θαη ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο  

δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ  

ε) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ 

    ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη 

ε Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ζα πεξηγξάθνληαη κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

    Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ έμσ από απηόλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλώο κε θεθαιαία γξάκκαηα όια ηα 

πξνεγνύκελα ζηνηρεία. 

    Μέζα ζηνλ θάθειν απηό ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

    Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζώζεηο. 

    Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Οη 

πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

    Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθόζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 

Άξζξν 6: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο 

πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηελ  εκπνξία ή θαηαζθεπή  θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ.  Απηό απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο 

ηνπ θάζε ελδηαθεξόκελνπ πξνκεζεπηή ζην επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό κεηξών.  

Άξζξν 7: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό-Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Οη δηαγσληδόκελνη - επί πνηλή απνθιεηζκνύ - καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ  

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε κε ην 2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 675,76  ε νπνία ζα αλαθέξεη  

Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

Σνλ εθδόηε. 

Σνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζύλεηαη. 

Σνλ αξηζκό ηεο εγγύεζεο. 

Σν πνζό πνπ θαιύπηεη ε εγγύεζε. 

Σελ πιήξε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγύεζε. 

Σνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνύ  

β. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό 

κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο,  ζε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζήο ηνπ ζα αλαδεηεζεί 

απηεπάγγειηα από ηελ ππεξεζία καο. 
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γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη: 

Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό από αξκόδηα αξρή από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθό ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (γ) θαη (δ) ηνπ παξόληνο 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

ζη. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα  

δ) Δθόζνλ νη δηαγσληδόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ 

βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ. 

Δθηόο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθώλ, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό, ηα αθόινπζα: 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. Δπηπξνζζέησο, ζ’ αλαθέξεηαη Αξηζκόο Σειενκνηνηύπνπ 

(Fax) θαη δηεπζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email) ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη γηα γλσζηνπνίεζε ηα 

ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνύ, έγγξαθα θαη απνθάζεηο . 

 Τπεύζπλε Γήισζε δηαγσληδόκελνπ όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ από δηαγσληζκνύο θαη δελ 

έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξό παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, 

    Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε 

εθπξνζώπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνύκελνπ. 

    Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζόηεξεο από κία(1) εηαηξείεο. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό ίζε κε ην 2% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  

β. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη: 

Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 
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Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα κεηξώα 

ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

 

3. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

    Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, εθηόο από ην απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή 

άιινπ αληίζηνηρνπ κε απηό έγγξαθν. ηελ πεξίπησζε απηή αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα αληίγξαθν  πνηληθνύ 

κεηξώνπ ηνπ λόκηκνπ εθπξόζσπνο ηεο ζπκκεηερνύζεο εηαηξείαο.  

 

4. ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

β. Βεβαίσζε επνπηεύνπζαο αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα. 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη: 

Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε. 

Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

 

5. ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

Άξζξν 8: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ    

 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε ζπλνιηθά ρακειόηεξε ηηκή . 

   Άξζξν 9: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ ρσξίο θακία αιιαγή γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ 

(4) κελώλ από ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 

    Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο 

Γήκνο Νάνπζαο κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο δηαγσληδόκελνπο λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε 

ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ. 

    Αλ ν Γήκνο Νάνπζαο θξίλεη αζύκθνξεο ηηο πξνζθνξέο κπνξεί λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκό, όπνηε ν 

κεηνδόηεο δελ κπνξεί λα πξνβάιιεη θακία αμίσζε. 
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    Πξνζθνξά πνπ ζέηεη όξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο ζύκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Άξζξν 10: Λνηπά ζηνηρεία  γηα ην δηαγωληζκό 

10.1 Η ελ ιόγσ πξνκήζεηα  πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ζρεηηθή κειέηε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο. 

10.2  Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ θξηζεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

Άξζξν 11: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ζε πνζνζηό 4% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, άλεπ Φ.Π.Α. Η  

παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή απαηηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ, κε 

ηελ νπνία ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη, ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ σο πξνο ηνλ ρξόλν , 

ηνλ ηόπν θαη ηελ πνηόηεηα  ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε ζθνπό λα θαιπθζεί ε ηπρόλ δεκηά πνπ 

ζα ππνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή, εάλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο κέρξη ηελ εθηέιεζή ηεο, αξλεζεί λα εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή ηηο 

εθπιεξώζεη πιεκκειώο. Η εγγύεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδώλ θαη ύζηεξα από ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρόλ απαηηήζεσλ από ηνπο δύν 

ζπκβαιιόκελνπο. 

Άξζξν 12: Υξόλνο παξάδνζεο - Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 

 12.1 Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο , εληόο ηεο νπνίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα 
παξαδώζεη ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ όπνησλ εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο-
εγθαηάζηαζεο νξίδεηαη  ζε 12 κήλεο, κε έλαξμε ηζρύνο ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Οη  εξγαζίεο ζα 
γίλνληαη  θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ αξκόδηα αληηδεκαξρία  έηζη ώζηε λα κελ θσιύεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, 
 12.2 Η ζύκβαζε δύλαηαη λα παξαηαζεί,  κεηά από ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη κεηά από 
ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν. . 
 
 
 
Αξζξν  13:  Λόγνη  αλωηέξαο βίαο 
 

             1. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απόδεημε απηήο βαξύλεη εμ' νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή. 
2. Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηόηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη    
δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα επηθαιεζζεί ηελ 
ύπαξμε αλσηέξαο βίαο. 

 
Άξζξν 14: Πιεξωκέο 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ,  κε ηελ έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ 

Άξζξν 15: Έμνδα Γεκνζίεπζεο -θξαηήζεηο 
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 Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο, ζα 
βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Ο  πξνκεζεπηήο  βαξύλεηαη κε όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο 
 

Ο Γήκαξρνο Νάνπζαο 

 

 

Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο 


