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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΜΑΘΙΑ 
ΔΘΜΟ Θ.Π. ΝΑΟΤΑ     
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Σμιμα Κακαριότθτασ      Νάουςα 17 / 3 / 2016  
        Αρ.πρωτ  5697 

 
Δ Ι Α Κ Η  Υ Ξ Η      

 
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1) Σον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  
2) Σισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 11389/1993 απόφαςθσ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) και τισ 
ςχετικζσ ερμθνευτικζσ εγκυκλίουσ  
3) Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/1995) «Προμικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ 
ςυναφϊν κεμάτων» 
5) Σον Ν.3463/2006 «περί κυρϊςεωσ του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα». 
6) Σο Π.Δ. 60/2007 (Άρκρα 29-32), Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005 και του κανονιςμοφ (ΕΚ)1422/2007  
7) Σον Κανονιςμό (ΕΚ) 1177/2009 τθσ Επιτροπισ τθσ 30θσ Νοεμβρίου 2009 για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά τα 
κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων.  
8) Σο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Αϋ/29-5-2013) “Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ” 
9) Σο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Αϋ/7-4-2014) “Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο 
πλαίςιο εφαρμογισ του ν.4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ” και ειδικότερα τθν υποπαράγραφο Σ.20 του 
άρκρου 1 “Εφαρμογι Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων” που αντικατζςτθςε τθν 
παρ.1 του άρκρου 8 του Ν.4155/2013 
10) Σθν υπ' αρικμ. Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Βϋ/21-10-2013) απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)” 
11) Σο Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Αϋ/30-9-2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων-
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 
395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με 
τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11

θσ
 Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

12) Σο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ/2011) για τθν ςφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Αρχείου Δθμοςίων υμβάςεων 
13) Σο άρκρο 1 παρ.Ηϋ (προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 
2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) υποπαράγραφοσ Η.5 
(υναλλαγζσ μεταξφ των επιχειριςεων και Δθμοςίων Αρχϊν-Άρκρο 4 Οδθγίασ 2011/7) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τεφχοσ Αϋ/9-5-2013) 
14) Σο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Σεφχοσ Αϋ/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
15) Σισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2016 και αυτζσ που κα βαρφνουν 
τουσ αντίςτοιχουσ Κ.Α. του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 
16)Tθν  1/2016 μελζτθ  τθσ διεφκυνςθσ περιβάλλοντοσ 
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17) τθν αρ.απόφ. 34/2016  οικονομικισ επιτροπισ για ζγκριςθ των όρων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
διακιρυξθσ 
18) τον αρ.αποφ.50/2016 Δθμοτικοφ υμβουλίου για ζγκριςθ τθσ προμικειασ   κάδων απορριμμάτων με 
ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και ςυμπλιρωςθ 
τιμολογίου, για τθν προμικεια “κάδων απορριμμάτων  για το  2016 “. 
• Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ για το ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ τθσ 
προμικειασ. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά για μία 
ι για περιςςότερεσ ομάδεσ των προσ προμικεια ειδϊν του προχπολογιςμοφ. Ο Διμοσ Νάουςασ  διατθρεί το 
δικαίωμα να εκτελζςει τθν προμικεια εξ’ ολοκλιρου από ζνα προμθκευτι. Επί ςτακερϊν τιμϊν κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ςυνολικά, ςε 326.284,56€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 23%. 
• Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ: 7  μινεσ  από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ για τθν ομάδα Α και 
ομάδα Β και 2  μινεσ για τθν ομάδα Γ και Δ. 
• Αν, με τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν ζχει εξαντληθεί (παραδοθεί) το ςφνολο των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ κάδων, ο Διμοσ Νάουςασ ζχει το δικαίωμα να παρατείνει χρονικά τθ 
ςφμβαςθ μζχρι εξάντλθςθσ των ποςοτιτων, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 
Άρκρο 1 

Πργανο, τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του 
ςυςτιματοσ, από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ που ορίςτθκε με τθν 
υπ’ αρικμ.7/2016 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από τθν δθμοςίευςθ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ 
αυτισ ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτον Ελλθνικό 
Σφπο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 τθσ ΤΑ Π1/2390/2013. τθν περίπτωςθ διαφορετικϊν 
θμερομθνιϊν λαμβάνεται υπόψθ θ τελευταία. 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΡΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΞΗΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ 
ΡΟΣΦΟΩΝ  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜ. ΤΩΝ Ε.Κ.  

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
 

24/3/2016 24/3/2016 
Θμζρα   Πζμπτθ  
και ΩΡΑ 15:00  
 

9/5/2016 
Θμζρα    
Δευτζρα  και 
ΩΡΑ 15:00 
 

13/5/2016  
θμζρα   
Παραςκευι  
ϊρα 10:30 πμ 

17/03/2016 
Θμζρα Πζμπτθ 

 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο φςτθμα.  
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του υςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 
του Ν. 4155/2013 και ςτο άρκρο 6 τθσ Τ.Α. Π1/2390/2013. 

 
Άρκρο 2 

Ρροχπολογιςμόσ – Χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ 
 

Θ παροφςα διακιρυξθ αφορά τθν προμικεια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Περιβάλλοντοσ/Σμιμα Κακαριότθτασ του Διμου Νάουςασ. 

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Νάουςασ του οικονομικοφ ζτουσ 2016 
, Κ.Α.Ε. 02.20.7135.007, από ΑΣΑ –Σ.Π.2016 

  Οι κωδικοί CPV, ΚΑ, τα είδθ, κακϊσ και ο προχπολογιςμόσ περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Α/

Α 
Κωδικός CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  - ΚΑΕ 02.20.7135.007 ΣΕΜΑΥΙΑ ΕΝΔ. ΣΙΜΗ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ  

Α  39224340-3 

Προμήθεια ηροτήλαηων πλαζηικών κάδων 

απορριμμάηων τωρηηικόηηηας 1100 λίηρων 

έκαζηος  

604 220,00 132.880,00 

Β 

39224340-3 Προμήθεια ηροτήλαηων μεηαλλικών  

κάδων απορριμμάηων τωρηηικόηηηας 1100 

λίηρων έκαζηος 

434 289,00 125.426,00 

Γ 

39224340-3 Προμήθεια ηροτήλαηων πλαζηικών κάδων 

απορριμμάηων τωρηηικόηηηας 240 λίηρων 

έκαζηος 

73 40,00 2.920,00 

Γ 

39224340-3 Προμήθεια επίζησλων κάδων 

απορριμμάηων (καλαθιών) για πλαηείες, 

παιδικές ταρές, κοινότρηζηοσς τώροσς 

17 238,00 4.046,00 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.   265.272,00 

                                           Φ.Π.Α. 23 %:   61.012,56 

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ   326.284,56 

 
 
 

 
Άρκρο 3 

Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό-Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
 

1. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί όςοι αςκοφν νόμιμα τθν εμπορία - παραγωγι του υπό προμικεια είδουσ. 
2. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ: 

α. Ζλλθνεσ 
β. Αλλοδαποί 
γ. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 
δ. υνεταιριςμοί 
ε. Ενϊςεισ προμθκευτϊν 

3. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, δεν πρζπει να απαςχολοφν οφτε κατά το 
χρόνο κατάκεςθσ των προςφορϊν, οφτε κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αναςφάλιςτο προςωπικό.  
4.(α.) Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) πρζπει να 
διακζτουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό φςτθμα (ΕΘΔΘ - 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). Θ ψθφιακι υπογραφι χορθγείται από πιςτοποιθμζνθ προσ τοφτο 
αρχι και πρζπει να είναι ςκλθρισ αποκικευςθσ, δθλαδι να δθμιουργείται μζςω Αςφαλοφσ Διάταξθσ 
Δθμιουργίασ Τπογραφισ (USB token). Ο κατάλογοσ των αρχϊν που παρζχουν ψθφιακι υπογραφι αναφζρεται 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ Σθλεπικοινωνιϊν 
καιΣαχυδρομείωνhttp:/www.eett.gr/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/Supervised
List.html.  
4.(β.) Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 
και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ςυςτιματοσ ταυτοποιοφνται ωσ εξισ : 

•Όςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται 
με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που αυτοί κατζχουν από το ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 
ανωτζρω Σμιμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Προμθκειϊν. 
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•Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δε διακζτουν 
ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τον αρικμό 
ταυτότθτασ ΦΑΠ (VAT Identification Number) και ταυτοποιοφνται με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που 
κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, εγκρίνεται θ εγγραφι του χριςτθ από το 
ανωτζρω Σμιμα τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κρατικϊν Προμθκειϊν. 

•Οι οικονομικοί φορείσ-χριςτεσ τρίτων χωρϊν αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και ταυτοποιοφνται από 
τθ ΓΓΕ αποςτζλλοντασ : 

- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
-είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι αρχείου .pdf με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο παράρτθμα ΙΧ Α για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και ςτο 
παράρτθμα ΙΧ Γ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν του π.δ. 60/2007 και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ-μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να 
δθλϊνεται/αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό Μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

4.(γ.) Σο αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του 

υςτιματοσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με τθ χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ χορθγοφμενθ από 
πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ. 
4.(δ.) Ο υποψιφιοσ χριςτθσ ενθμερϊνεται από το φςτθμα ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςχετικά με 
τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ εγγραφισ του. Εφόςον το αίτθμα εγγραφισ εγκρικεί, ο υποψιφιοσ χριςτθσ 
λαμβάνει ςφνδεςμο ενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ ωσ πιςτοποιθμζνοσ χριςτθσ και προβαίνει ςτθν 
ενεργοποίθςθ του λογαριαςμοφ του. 

 
Άρκρο 4 

Συμβατικά ςτοιχεία 
 

τοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν ςε αυτιν κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι : 
I. Θ διακιρυξθ  

II. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
III. υγγραφι των Τποχρεϊςεων 
IV. Σο Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 

 
 

Άρκρο 5 
Ρροςφορζσ 

 
• Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό υποβάλλοντασ προςφορά για μία ι για 
περιςςότερεσ ομάδεσ των προσ προμικεια ειδϊν του προχπολογιςμοφ. Προςφορζσ που αναφζρονται ςε 
μζροσ και όχι ςτο ςφνολο των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ κα απορρίπτονται.  
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ ςε τιμι προςφορά θ οποία ζχει κρικεί τεχνικά αποδεκτι.  
•Αντιπροςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ. 
•Εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ. 
•Θ ιςχφσ των προςφορϊν κα είναι τουλάχιςτον εννιάμθνθ. 
•Οικονομικοί όροι των διαγωνιηομζνων δε γίνονται δεκτοί. 
•Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ μζχρι λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
•Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον Οικονομικό Φορζα, ςθμαίνονται από αυτόν με τθ χριςθ του 
ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ, τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του, που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 
Σα ςτοιχεία αυτά αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των 
προςφορϊν. 
•Οι προςφορζσ (ςτθν ζντυπθ μορφι τουσ και όπωσ αποτυπϊνονται ςτο αρχείο .pdf) δεν πρζπει να ζχουν 
ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ κ.λπ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, 
αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Θ προςφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν. 

 
Άρκρο 6 

Κατάρτιςθ και υποβολι προςφορϊν 
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1. Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4155/2013, 
ςτθν Τ.Α. Π1/2390/2013, ςτο Π.Δ. 60/2007 και ςτθν Τ.Α.11389/93 (ΕΚΠΟΣΑ). 
2. Ρεριεχόμενο προςφορϊν 
Σα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ : 
α. Ζνασ υποφάκελοσ (κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα) με τθν ζνδειξθ “Δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά” ςτον οποίο υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ και όλα τα απαιτοφμενα 
κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
υγκεκριμζνα ςτον υποφάκελο αυτό περιλαμβάνονται : 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ, τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 7 τθσ διακιρυξθσ ςε αρχείο .pdf, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο Ν.4155/2013 και ςτο άρκρο 11 τθσ Τ.Α. Π1/2390/2013. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία 
και τα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν ςε ζντυπθ μορφι 
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν (πλθν των ΦΕΚ και των εγγράφων που φζρουν ψθφιακι υπογραφι) ςτο 
Γενικό Πρωτόκολλο του φορζα που διενεργεί τθν προμικεια (Διμοσ Νάουςασ), και παραδίδονται ςτο Σμιμα 
Προμθκειϊν, προκειμζνου να διαβιβαςτοφν ςτθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ - αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ.  
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/1986 :  
α. πρζπει να φζρουν τθ ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και να υπογράφονται από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που 
ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι όταν πρόκειται για εταιρία από το νόμιμο εκπρόςωπό τθσ και  
β. υπογράφονται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου “Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
- Σεχνικι προςφορά” που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτείται να προςκομιςκοφν 
ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ, είναι τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία 
που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προμθκευτι) και κατά ςυνζπεια δεν 
φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. Ενδεικτικά, τζτοια ςτοιχεία κεωροφνται θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από δθμόςιεσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ. 
    Τα δθμόςια ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενϊ τα ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που ζχουν 
προθγουμζνωσ μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςων) και κεωρθκεί από 
δικθγόρο ι αρμόδια δθμόςια αρχι (άρκρο 1 του Ν.4250/2014). 

 
Τεχνικι προςφορά 
Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υςτιματοσ. τθ 
ςυνζχεια, το φςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. ε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υςτιματοσ και του υπογεγραμμζνου ψθφιακά θλεκτρονικοφ αρχείου 
υπεριςχφει το τελευταίο. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του υςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα 
τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
β. Ζνασ υποφάκελοσ (κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα) με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι 
προςφορά” ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα (προμθκευτι).  
Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υςτιματοσ. τθ 
ςυνζχεια, το φςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. ε περίπτωςθ διάςταςθσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του υςτιματοσ και του υπογεγραμμζνου ψθφιακά θλεκτρονικοφ αρχείου 
υπεριςχφει το τελευταίο.  
Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
υςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
3. Αποδεικτικό υποβολισ 
Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ. 
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Άρκρο 7 

 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά-Οικονομικι προςφορά 

 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ  

Όλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ δφο (2) 
μινεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/86 
πρζπει να φζρουν ωσ θμερομθνία ςφνταξθσ, τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ 
ςτο φςτθμα.  

Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν βεβαίωςθ 
εκπροςϊπθςθσ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά από τον προμθκευτι που πρόκειται να εκπροςωπθκεί ςτο 
διαγωνιςμό. 

Οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε εκπροςωποφνται από μζλοσ του Διοικθτικοφ τουσ υμβουλίου ι άλλο νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο το οποίο οφείλει να υποβάλλει :  
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ. 
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα 
τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ. 
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευκεί το πρακτικό Διοικθτικοφ υμβουλίου για τον οριςμό του νόμιμου 
εκπροςϊπου τθσ εταιρίασ. 
4. Πρακτικό του Δ.. τθσ εταιρίασ με το οποίο εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ ςτο διαγωνιςμό για τθν ανάλθψθ 
τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο ςτο οποίο παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ 
(ςτθν περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ τα ςχετικά με το διαγωνιςμό 
ζγγραφα και μόνο εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψιφιου αναδόχου) να υπογράψει 
όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προςφοράσ και να υποβάλλει θλεκτρονικά τθν 
προςφορά. Επίςθσ, να εκπροςωπεί τθν εταιρία ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για όλα τα ηθτιματα που 
ςχετίηονται με τθ ςφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ όποτε και όπου κλθκεί ςε ςυναντιςεισ με τα αρμόδια για τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ςφμβαςθσ όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο 
το οποίο οφείλει να υποβάλλει  : 
1. Αντίγραφο καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά. 
2. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ. 
ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ των εταιριϊν ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με 
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνεσ.  
Όταν ςτο διαγωνιςμό ςυμμετζχει υνεταιριςμόσ απαιτείται θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ ότι ο υνεταιριςμόσ 
λειτουργεί νόμιμα. 
Όταν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία οφείλει να υποβάλλει :  
1. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
2. Πράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ από τθν οποία να προκφπτει θ 
ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία και ςτο διαγωνιςμό. 
3. υμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όπου : 

 -να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/Κοινοπραξία 

 -να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ τθσ προμικειασ (φυςικό και 
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ 

 -να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ 

 -να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  

 -να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ θ οποία επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ 
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ 
Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

Κανζνασ δεν μπορεί να εκπροςωπεί, ςτθν ίδια δθμοπραςία, περιςςότερεσ από μία εταιρίεσ, οφτε να 
ςυμμετζχει χωριςτά για τον εαυτό του και να εκπροςωπεί άλλο φυςικό πρόςωπο, εταιρία, ςυνεταιριςμό ι 
ζνωςθ προμθκευτϊν. τθν περίπτωςθ αυτι αποκλείονται όλεσ οι προςφορζσ, εκτόσ αν αποςφρει ο 
ενδιαφερόμενοσ όλεσ τισ προςφορζσ εκτόσ από μία, με τθν οποία κα ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό. Επίςθσ, δεν 
μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό για λογαριαςμό του, υπάλλθλοσ εταιρίασ που ςυμμετζχει ς’ αυτόν ι 
ειδικόσ ςφμβουλοσ αμειβόμενοσ από αυτι με μιςκό ι και με άλλο τρόπο αμοιβισ.   
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Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ διλωςθ του προμθκευτι που γίνεται 
ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου.  

Για τουσ προμθκευτζσ που ςτθ χϊρα τουσ δεν προβλζπεται από τον νόμο ζνορκθ διλωςθ, αυτι μπορεί να 
αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ ψθφιακά. 

Η μθ προςκόμιςθ κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογθτικά αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ του 
ςυμμετζχοντα.   
 

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 

1. Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με πιςτοποίθςθ τθσ εγγραφισ τουσ για το ςυγκεκριμζνο 
επάγγελμα που να ζχει ιςχφ τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
2. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 1%, ιτοι  2.652,72 ευρϊ επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ από τθν 

υπθρεςία δαπάνθσ εκτόσ Φ.Π.Α., ιςχφοσ τουλάχιςτον   30 θμζρεσ   μετά  τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ  κατά τον τφπο που ιςχφει για το Δθμόςιο (άρκρο 157, παρ. 1, εδαφ. α., Ν.4281/2014)  ι ανά 

ομάδα αναλυτικά: 

 1.328,80€ για προςφορά για τουσ πλαςτικοφσ τροχιλατουσ κάδουσ 1100lt (ΟΜΑΔΑ Α) 

1.254,26€ για προςφορά για τουσ μεταλλικοφσ τροχιλατουσ κάδουσ 1100lt (ΟΜΑΔΑ Β) 

     29,20€ για προςφορά για τουσ πλαςτικοφσ τροχιλατουσ κάδουσ 240lt (ΟΜΑΔΑ Γ) 

     40,46€ για προςφορά για τα καλακάκια κοινόχρθςτων χϊρων (ΟΜΑΔΑ Δ)   

 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf και 
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν Αρμόδια Τπθρεςία Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία  τθσ  θλεκτρονικισ 
υποβολισ. 
3. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό 
με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (μόνο για φυςικά πρόςωπα).  
4. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ από τα οποία να προκφπτει ότι:  
- Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό.  
- Δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ζκδοςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.  
-Δεν ζχει λυκεί θ εταιρία. 
5. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σο 
πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι 
αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο 
ΙΚΑ. ε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε 
απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των 
διοικοφντων τθν ΕΠΕ & ΑΕ, κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και κεωρθμζνθ κατάςταςθ 
προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα φαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο 
κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθ χϊρα 
ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. 
ε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα δε κεωρείται από αρμόδια αρχι τότε ο 
ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν 
ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. ε χϊρεσ που 
δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ.  
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6. Φορολογικι ενθμερότθτα του διαγωνιηόμενου από τθν αρμόδια εφορία. 
ε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτο εξωτερικό τα δικαιολογθτικά των παραγράφων (3), (4) και (5) του 
παρόντοσ εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι. 
7. Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιηόμενου ότι δεν ζχει αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του 
από διαγωνιςμοφσ και δεν ζχει υποπζςει ςε ςοβαρό παράπτωμα κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 
δραςτθριότθτασ. Αν διαπιςτωκεί από τθν υπθρεςία ψευδισ διλωςθ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ και επιβάλλεται ποινι αποκλειςμοφ του ψευδϊσ δθλϊςαντοσ από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι 
Ο.Σ.Α. για χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 
8. Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιηόμενου ότι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ 
διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τα οποία αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 

9. Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιηόμενου με  τθν οποία κα δθλϊνουν ότι 
δεν υπάρχει ςε  βάροσ τουσ καταδικαςτικι απόφαςθ για τουσ παρακάτω λόγουσ : 
1) υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ 
τθσ 98/773/ΔΕΤ  του υμβουλίου. 
2) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου 26θσ Μαΐου 
97 και ςτο άρκρο 3 παρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου. 
3) Απάτθ κατά τθν ζννοια του άρκ. τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 
4) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 
91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991 για τθν πρόςλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  
10. Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιηόμενου θ οποία κα αναφζρει τουσ 
φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ προσ τουσ οποίουσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι 
ειςφορϊν και ότι δεν απαςχολεί οφτε πρόκειται να απαςχολιςει κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
αναςφάλιςτο προςωπικό. 
11. Βεβαίωςθ του αρμόδιου τμιματοσ ότι δεν υφίςταται καμία οφειλι τουσ προσ το Διμο Νάουςασ 
από οποιαδιποτε αιτία ι βεβαίωςθ διακανονιςμοφ τθσ οφειλισ τουσ. 
12. Πλιρθ τεχνικι περιγραφι του προϊόντοσ με ότι  προβλζπεται και απαιτείται από τθν υπ’ αρικ.: 
1/ 2016  ςχετικι μελζτθ τθσ προμικειασ. 
13.Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι θ παράδοςθ (ο τρόποσ, ο τόποσ 
και ο χρόνοσ) κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ, κι ότι ο προμθκευτισ κα πρζπει να 
παρευρίςκεται ο ίδιοσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του ςτθν παράδοςθ των προϊόντων ςε 
χϊρουσ που κα υποδείξει θ αρμόδια Τπθρεςία του Διμου και ότι κα πραγματοποιείται με 
μεταφορικό μζςο και  ζξοδα του προμθκευτι.  
 

2.  ΑΛΛΟΔΑΡΟΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Σα δικαιολογθτικά τθσ ανωτζρω παραγράφου  με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του 
ςυμμετζχοντα. 

 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΡΟΣΩΡΑ ΗΜΕΔΑΡΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΡΑ  

Σα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 1.  
τθν περίπτωςθ θμεδαπϊν ι αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων, υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου 
ζχει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ςυμμετζχουςασ εταιρίασ, ο οποίοσ προςκομίηει και  επίςθμο ζγγραφο από το 
οποίο να προκφπτει θ ιδιότθτα του ωσ νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρίασ. 

 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΙ  

α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωςθ εποπτεφουςασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  
γ. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ από τα οποία να προκφπτει ότι:  
-δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό.  
-δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, ζκδοςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ.  
δ. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σο 
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πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ 
εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι 
αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο 
ΙΚΑ. ε κάκε περίπτωςθ, ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε 
απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των 
διοικοφντων τθν ΕΠΕ & ΑΕ, κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και κεωρθμζνθ κατάςταςθ 
προςωπικοφ κατά ειδικότθτα, ςτθν οποία κα φαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο 
κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθ χϊρα 
ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. 
ε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα δε κεωρείται από αρμόδια αρχι  τότε  ο 
ςυμμετζχων  πρζπει  να  υποβάλλει  μαηί  με  τθν κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν 
ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ με τθν οποία βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ. ε χϊρεσ που 
δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ.  
ε. Φορολογικι ενθμερότθτα του διαγωνιηόμενου από τθν αρμόδια εφορία. 

 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΡΟΣΦΟΑ)  

Οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά κατακζτουν : 
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
τουσ διενεργοφμενουσ διαγωνιςμοφσ δικαιοφνται ςυμμετοχισ ενϊςεισ προμθκευτϊν εφόςον :  
1. Ο κάκε προμθκευτισ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ςυμβάλλει με οποιοδιποτε τρόπο ςτθ διαμόρφωςθ του 
προςφερόμενου προϊόντοσ. 
2. τθν ζνωςθ προμθκευτϊν ςυμμετζχουν και παραγωγικζσ επιχειριςεισ ςε ςυνολικό ποςοςτό τουλάχιςτον 
50% τθσ τιμισ προςφοράσ. 
Θ ζνωςθ προμθκευτϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ 
προμθκευτζσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τθσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι 
πράξθ. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται θ ποςότθτα του υλικοφ ι το μζροσ αυτοφ που 
αντιςτοιχεί ςτον κακζνα ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ.  
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρο. ε περίπτωςθ κατακφρωςθσ 
ι ανάκεςθσ τθσ προμικειασ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
ε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ, για οποιοδιποτε λόγο, ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ ζνωςθσ δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τα 
υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι.  
Αν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν 
να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςισ τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. 
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. 
Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ο.Ε. φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. τθν 
περίπτωςθ που θ ανωτζρω ανάγκθ αντικατάςταςθσ προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ θ 
ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο.  
Τεχνικι προςφορά 
1. Σεχνικά ςτοιχεία των προςφερομζνων ειδϊν και τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιηομζνων. 
Σα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα 
από τον ςυμμετζχοντα. ε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία 
ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (prospectus) του ςυμμετζχοντα 
Οικονομικι προςφορά 
Στον (υπο)φάκελο με την ζνδειξη «Οικονομική Προςφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προςφορά του 
προςφζροντα. 
Η Οικονομική Προςφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προςφορά».  
Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ 
αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο 
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Άρκρο 8 
Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

 
 Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ , θμζρα 
Ραραςκευι  13/5/2016 μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 10:30 π.μ., 
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 Κατά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα γίνεται αποςφράγιςθ μόνο  των θλεκτρονικϊν 
υποφακζλων “Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά”. 
 Οι θλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται θλεκτρονικά μζςω των 
αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ 
των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, μετά τθν αξιολόγθςθ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν. 
 Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των υποφακζλων “Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Σεχνικι 
Προςφορά”, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 
προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. 
 Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των υποφακζλων “Οικονομικι Προςφορά”, οι 
προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν.  
 

Άρκρο 9 
Αξιολόγθςθ προςφορϊν-Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν και δικαιολογθτικϊν 

 
Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
1. Θ αξιολόγθςθ των προςφερομζνων ειδϊν γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 τθσ 
αρικμ.11389/93 Τ.Α. (ΕΚΠΟΣΑ) και λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία :  

     -Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  τθσ διακιρυξθσ 
     -Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε 
-Οι τιμοκατάλογοι που κα κατακζςουν οι διαγωνιηόμενοι οι οποίοι κα ελεγχκοφν  ωσ προσ τθν πλθρότθτα 
τουσ και τισ προςφερόμενεσ τιμζσ. ε περίπτωςθ που, μετά από ζρευνα αγοράσ, διαπιςτωκεί ότι οι τιμζσ 
ςτουσ τιμοκαταλόγουσ είναι πολφ υψθλότερεσ από αυτζσ τθσ αγοράσ (δεν ανταποκρίνονται ςτουσ καταλόγουσ 
των καταςκευαςτϊν), θ Επιτροπι μπορεί να προχωριςει ςτθν απόρριψθ των προςφορϊν.       
2. Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προμθκευτι του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτθ διακιρυξθ και ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όρουσ.  
3. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που περιζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι και είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  

 4.α. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται β. προςφορά που παρουςιάηει 
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτεται γ. δεν απορρίπτεται 
προςφορά εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ και δ. Θ φπαρξθ μίασ και μόνο 
προςφοράσ δεν εμποδίηει τθν εξζλιξθ του διαγωνιςμοφ και τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ αυτοφ 
εφόςον κρίνεται ότι αυτι από πλευράσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν και οικονομικισ προςφοράσ είναι ςφμφωνθ 
με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ςυμφζρουςα για τθν υπθρεςία (Γνωμ. Νομ. υμβ. του Κράτουσ 455/2006).  
5. ε κάκε περίπτωςθ για τθν κατακφρωςθ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι, θ δε απόφαςθ κατακφρωςθσ 
υποβάλλεται για ζλεγχο νομιμότθτασ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ-Θράκθσ. 
 
Διαδικαςία θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν και δικαιολογθτικϊν  
Μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν 
μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
υγκεκριμζνα μζςα από το φςτθμα ιδίωσ : 

 Πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από το φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ) προβαίνουν ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των κατά περίπτωςθ φακζλων και 
υποφακζλων των προςφορϊν. 

 Πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από το φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ) απευκφνουν αιτιματα ςτουσ χριςτεσ-οικονομικοφσ φορείσ (προμθκευτζσ) για παροχι 
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διευκρινίςεων και χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ, παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ 
προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. 

 Πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από το φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ) ςυντάςςουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των φακζλων και 
υποφακζλων των προςφορϊν. 

 Πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από το φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (υπάλλθλοι του Σμιματοσ Διοικθτικισ 
Τποςτιριξθσ Οικονομικισ Επιτροπισ) ςυντάςςουν και υπογράφουν τισ κατά περίπτωςθ αποφάςεισ επί τθσ 
αξιολόγθςθσ των φακζλων και υποφακζλων των προςφορϊν. 

 Οι χριςτεσ-οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ τουσ. 

 
Άρκρο  10 

Χρόνοσ και τρόποσ πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα 
 

 Οι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα που παράγονται από το φςτθμα με τον τρόπο και ςτο 
χρόνο που ορίηεται από τισ κατά περίπτωςθ κείμενεσ διατάξεισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
του άρκρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το θλεκτρονικό δθμόςιο ζγγραφο 
(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 6 του ν. 4155/2013.    

 
    

Άρκρο  11 
Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ 

  
1. τον προμθκευτι που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ, που περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα 
παρακάτω ςτοιχεία: 
α) Σο είδοσ  
β) Σθν ποςότθτα 
γ) Σθν τιμι προςφοράσ 
δ) Σο φορζα για τον οποίο προορίηονται τα είδθ 
ε) Σθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τισ τυχόν αποδεκτζσ τροποποιιςεισ των 
όρων αυτϊν 
ςτ) Σα ςτοιχεία τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ 
η) Σθν προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
2. Με τθν ανακοίνωςθ θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί και το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί 
ζχει μόνο αποδεικτικό χαρακτιρα. 
3. Ο προμθκευτισ (ι προμθκευτζσ) ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει 
μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου με το 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ, 
χωρίσ το Φ.Π.Α. Ο προμθκευτισ μπορεί να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Όμωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι, ο 
χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ανακοίνωςθσ. Σοφτο δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που ο χρόνοσ παράδοςθσ του προϊόντοσ αρχίηει να 
υπολογίηεται από τθν θμερομθνία αναγγελίασ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ. Εφόςον θ ςφμβαςθ υπογράφεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν που αναφζρεται παραπάνω, ο χρόνοσ παράδοςθσ 
υπολογίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
4. Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 
Αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 34 και 35 τθσ Τ.Α. 11389/93. 

 
Άρκρο 12 

Σφμβαςθ 
1. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ : 
α. Σον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
β. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
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γ. Σα προσ προμικεια είδθ και τθν ποςότθτα 
δ. Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ του είδουσ 
ε. Σθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
ςτ. Σον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 
η. Σον τρόπο πλθρωμισ  
θ. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ 
2. Όςα αναφζρονται παρακάτω για μία ςφμβαςθ, ιςχφουν για όλεσ τισ ςυμβάςεισ που κα προκφψουν  για 
κάκε φορζα 
Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και των τευχϊν που τθ ςυνοδεφουν και δεν 
μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία. 
Θ ςφμβαςθ δθμοςιεφεται εντόσ ςαράντα οχτϊ (48) θμερϊν από τθν πρωτοκόλλθςι τθσ ςτθν Επίςθμθ 
Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   
3. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
α. Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα του κάκε προϊόντοσ, ι εάν αυτι που παραδόκθκε, υπολείπεται τθσ 
ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ωσ αςιμαντο. 
β. Παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε. 
γ. Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ. 
δ. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.

 

 

Άρκρο 13 
Χρονικι διάρκεια ςφμβαςθσ 

 Θ χρονικι διάρκεια των ςυμβάςεων ορίηεται ςε 7  μινεσ   από τθν θμζρα τθσ  πρωτοκόλλθςισ τθσ, 
ι/και  μζχρι εξαντλιςεωσ των υπό προμικεια ποςοτιτων για τθν ομάδα  Α και Β, για τθν ομάδα Γ και Δ 
ορίηεται ςε  2 μινεσ.  
 Αν, δθλαδι, με τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ τθσ ςφμβαςθσ δεν ζχει εξαντλθκεί (παραδοκεί) το ςφνολο 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ κάδων, ο Διμοσ Νάουςασ ζχει το δικαίωμα –- να παρατείνει χρονικά τθ 
ςφμβαςθ μζχρι εξάντλθςθσ των ποςοτιτων, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

 
Άρκρο 14 

Τιμι Ρροςφοράσ 
 

 Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ΕΤΡΩ ανά τεμάχιο όπωσ κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ. τθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. για παράδοςθ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο – ρυκμό  που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ. 

 Προςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ 
προμικειασ. 

 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι για το 
μζροσ τθσ ποςότθτασ που προςφζρει ο μετζχων ςτον διαγωνιςμό ι για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα που 
προκθρφχκθκε θ προςφορά απορρίπτεται με Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν οργάνου. 

 

 
Άρκρο 15 

Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν  
 

 Οι προςφορζσ, τεχνικζσ και οικονομικζσ, κα είναι γραμμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι κα 
μεταφράηονται και κα επικυρϊνονται από αρμόδια αρχι και κα είναι πλιρεισ και ςαφείσ ςε όλα τα ςθμεία. 
Οποιαδιποτε αςάφεια κα ερμθνεφεται ςε βάροσ του προςφζροντοσ.  

 
Άρκρο 16 

Χρονικι ιςχφσ προςφορϊν 
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1. Οι προςφορζσ ιςχφουν με ποινι αποκλειςμοφ χωρίσ καμία αλλαγι για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα 
(9) μθνϊν από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Κατά το διάςτθμα που ιςχφουν οι προςφορζσ ο Διμοσ μπορεί να 
καλζςει τον προκρικζντα διαγωνιηόμενο με βάςθ το πρακτικό αξιολόγθςθσ για να υπογράψει ςφμβαςθ 
προμικειασ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. Ο διαγωνιηόμενοσ δε 
δφναται κατά το διάςτθμα τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του να επιηθτιςει τθν ακφρωςθ αυτισ ι οποιαδιποτε 
μεταβολι των όρων προερχόμενθ από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία. 
2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των εννζα (9) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο 
Διμοσ Νάουςασ κρίνει αςφμφορεσ τισ προςφορζσ μπορεί να επαναλάβει το διαγωνιςμό, όποτε ο μειοδότθσ 
δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωςθ.  
3. Ο Διμοσ Νάουςασ μπορεί με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ να ηθτιςει τθν παράταςθ 
ιςχφοσ των προςφορϊν κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με αυτό των εννζα (9) μθνϊν. Μετά τθ 
λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου παράταςθσ ιςχφοσ των προςφορϊν ματαιϊνονται τα αποτελζςματα 
του διαγωνιςμοφ (άρκρο 13 παρ. 3 ΕΚΠΟΣΑ). 

 
Άρκρο 17 

Αντιπροςφορζσ 
 

τον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται, ωσ 
απαράδεκτεσ. 
 

Άρκρο 18 
Ενςτάςεισ-Ρροςφυγζσ-Δικαςτικι προςταςία 

  
Α. Ενςτάςεισ-Ρροςφυγζσ 
1. α. Ο οικονομικόσ φορζασ (προμθκευτισ) υποβάλλει τισ ενςτάςεισ-προςφυγζσ θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 6 του 
Ν.4155/2013, ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι φόρμα του υςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε 
μορφι αρχείου .pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι. 
ε περίπτωςθ που το εν λόγω ζγγραφο δεν φζρει ψθφιακι υπογραφι ο οικονομικόσ φορζασ το υποβάλλει ςε 
ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. ε περίπτωςθ 
αποςτολισ με ταχυδρομείο ωσ θμερομθνία αποςτολισ λογίηεται θ θμερομθνία που φζρει θ ςφραγίδα του 
ταχυδρομείου. 
ε κάκε περίπτωςθ, θ θμερομθνία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι θ θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ, 
εκτόσ εάν υπάρχει περίπτωςθ διάςταςθσ μεταξφ του κειμζνου τθσ ζνςταςθσ, όπωσ αυτι ζχει υποβλθκεί 
θλεκτρονικά, και τθσ ζνςταςθσ, όπωσ ζχει προςκομιςκεί από τον οικονομικό φορζα, οπότε ωσ θμερομθνία 
άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ λογίηεται θ θμερομθνία αποςτολισ. 
β. Μετά τθν υποβολι των ενςτάςεων/προςφυγϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν 
μζςω των πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και των διαδικαςιϊν τθσ κατά περίπτωςθ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
υγκεκριμζνα μζςα από το φςτθμα ιδίωσ :  

 Πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από το φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ) προβαίνουν ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των των ενςτάςεων/προςφυγϊν. 

 Πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από το φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (Επιτροπι διενζργειασ-αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ) ςυντάςςουν και υπογράφουν τα κατά περίπτωςθ πρακτικά αξιολόγθςθσ των 
ενςτάςεων/προςφυγϊν. 

 Οι χριςτεσ-οικονομικοί φορείσ (προμθκευτζσ) ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
ζνςταςθσ/προςφυγισ τουσ. 
2.Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ νομιμότθτασ διενζργειάσ του ι τθσ ςυμμετοχισ 
προμθκευτι ςε αυτόν υποβάλλεται ωσ εξισ :  

α. Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Αν 
προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι και θ 
ςχετικι απόφαςθ εκδίδεται το αργότερο πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ.  
Όταν με τθν παραπάνω απόφαςθ τροποποιείται όροσ τθσ διακιρυξθσ, τότε μετατίκεται και θ θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κατά χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ 
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τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ μζχρι τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. τθν περίπτωςθ αυτι, όςον 
αφορά τθ δθμοςίευςθ ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 

β. Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ προμθκευτι ςε αυτόν, μόνο 

από προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι αποκλείςκθκε από αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται  μζχρι 
και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αντίςτοιχου ςταδίου. Θ 
ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ  των  
αποτελεςμάτων  του  διαγωνιςμοφ  από  το  αρμόδιο  όργανο, το οποίο υποβάλλει τθν ζνςταςθ με 
αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι του ςτθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαίνεται τελικά. 

γ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτόσ των προαναφερομζνων δε λαμβάνονται υπόψθ.  
δ. ε περίπτωςθ που υποβάλλονται ενςτάςεισ ι προςφυγζσ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν που αφοροφν αποκλειςτικά ςυγκεκριμζνο είδοσ ι είδθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, είναι 
δυνατι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, κατακφρωςθσ και υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ για τα 
υπόλοιπα είδθ με τθν προχπόκεςθ ότι τα πρακτικά και οι αποφάςεισ επιτροπϊν και οργάνων κα αναφζρουν 
ρθτά ότι εκκρεμοφν πρακτικά και αποφάςεισ για τα είδθ για τα οποία υποβάλλονται οι ενςτάςεισ ι 
προςφυγζσ. 
ε.  Οι αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που λαμβάνονται για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων υπόκεινται για 
προςφυγι ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

Β. Δικαςτικι προςταςία (Ν.3886/2010) 

1. Πριν υποβάλλει τθν αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει, μζςα ςε προκεςμία δζκα 
(10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, να αςκιςει προδικαςτικι 
προςφυγι ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ 
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να αποφανκεί αιτιολογθμζνα, μζςα ςε 
προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και, αν τθν κρίνει βάςιμθ, 
λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία, τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ (άρκρο 4). 
2. Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο (Διοικθτικό Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ) μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ και δεν επιτρζπεται να περιζχει αιτιάςεισ διαφορετικζσ από τισ αιτιάςεισ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, θ άςκθςθ αυτισ, κακϊσ και θ προκεςμία και θ 
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Εφόςον αςκθκεί αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ο 
αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν ανακζτουςα αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ τα θλεκτρονικά και θ 
τθλεομοιοτυπία, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ αιτιςεωσ 
αςφαλιςτικϊν μζτρων δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ορίηεται άλλωσ με 
προςωρινι διαταγι του αρμόδιου δικαςτι (άρκρο 5).  
3. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να ηθτιςει τθ κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ ςφμβαςθσ που υπογράφθκε όταν 
ςυντρζχουν οι λόγοι που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 του Ν.3886/2010. 
4. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτόσ των προαναφερομζνων δε λαμβάνονται υπόψθ.  
  

ΑΘΟ   19 
Κρίςθ αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ 

 
1) Σο αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με γνωμοδότθςθ του προσ τθ 
Οικονομικι Επιτροπι που αποφαςίηει ςχετικά, μπορεί να προτείνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α 
11389/93 και του παρόντοσ κανονιςμοφ: 
α) Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα. 
β) Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  
γ) Μεταξφ περιςςότερων μειοδοτϊν με ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, εφόςον το υλικό δεν είναι 
διαιρετό, ο προμθκευτισ επιλζγεται με κλιρωςθ. 
2) τθν περίπτωςθ που το αυτό, όπωσ ςτθν παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για: 
α) Σθν ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και απευκείασ ανάκεςθ προμικειασ του υλικοφ, για 
ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ. 
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β) υνζχιςθ του διαγωνιςμοφ με τθν υποβολι  νζων εγγραφϊν προςφορϊν χωρίσ τροποποίθςθ των όρων και 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ. 
γ) Σελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ τότε, τθ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνουν οι αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 
1 του παρόντοσ άρκρου αρχζσ κατά περίπτωςθ. 
 

Άρκρο 20 
Εγγυιςεισ 

 
 Οι εγγυιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ – μζρθ 
τθσ υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων, με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ (άρκρο 157, παρ.4, Ν.4281/2014) και 
πρζπει να αναφζρουν και τα ακόλουκα :  
1. Σθν θμερομθνία ζκδοςθσ 
2. Σον εκδότθ 
3. Σο φορζα προσ τον οποίο απευκφνεται  
4. Σον αρικμό τθσ εγγφθςθσ  
5. Σο ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ  
6. Σθν πλιρθ επωνυμία του προμθκευτι υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ  
7. Σον τίτλο και τον αρικμό τθσ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ. 
ε περίπτωςθ που θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ λιγει, θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ μπορεί, 
πριν τθ λιξθ τθσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  
 
 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςοςτό 1% επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ 
άνευ Φ.Π.Α. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ εντόσ τεςςάρων (4) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ είτε 
τθσ οριςτικισ απόφαςθσ περί απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ από τα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ είτε τθσ οριςτικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να κατακζςει  κατά τθν 
υπογραφι των ςυμβάςεων εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, για ποςό ίςο με το 2% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ τον ΦΠΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ να είναι κατά δφο (2)  μινεσ μεγαλφτεροσ από το 
ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. Σο περιεχόμενο τθσ εγγφθςθσ διαμορφϊνεται κατά τον τρόπο που ορίηει θ παρ. 
2 του άρκρου 26 του ΕΚΠΟΣΑ.  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που είναι γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. Δεν επιτρζπεται θ κατάκεςθ εγγυιςεων που ζχουν εκδοκεί ςε ςυνάλλαγμα. 
Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ι χωρίσ τθν προςικουςα κατά τα ανωτζρω εγγφθςθ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
ε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και 
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν. 
Θ εγγφθςθ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του προϊόντοσ και φςτερα από 
τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.  

 
Άρθρο 21 

Ραραλαβι  προϊόντων 
 

1) Θ παραλαβι των προϊόντων γίνεται από Επιτροπι παραλαβισ ςφμφωνα με το τρόπο και κατά το χρόνο που 
ορίηεται από τθ ςφμβαςθ.  
2) Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των προϊόντων καλείται να παραςτεί εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ 
και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά ςτθ ςφμβαςθ ο ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ διενεργείται με ζνα ι με όλουσ του παρακάτω τρόπουσ ανάλογα με το προϊόν: 
α) Με μακροςκοπικό ζλεγχο 
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β) Με χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ 
γ) Με πρακτικι δοκιμαςία 
3) ε περίπτωςθ ζνςταςθσ του προμθκευτι, διαφωνίασ μζλουσ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ 
που το υλικό παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά ενδζχεται να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί δεν ςυντάςςεται οριςτικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ ι 
απόρριψθσ ςτο οποίο εκτίκενται οι λόγοι απόρριψθσ, οι τυχόν ενςτάςεισ ι επιφυλάξεισ και οι γνωματεφςεισ 
τίκεται υπόψθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο πριν αποφαςίςει οριςτικά μπορεί να ηθτιςει να εξεταςκεί το προϊόν από 
δευτεροβάκμια Επιτροπι παραλαβισ ι να ηθτιςει τθ διενζργεια ελζγχου από κρατικά ι πανεπιςτθμιακά 
εργαςτιρια. 
4) ε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ από δευτεροβάκμια επιτροπι ι από κρατικά πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια 
γίνεται μετά από ζνςταςθ του προμθκευτι τα τυχόν ζξοδα βαρφνουν αυτόν, διαφορετικά βαρφνουν το φορζα 
τθσ προμικειασ. 
5) Μετά τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου επί των περιπτϊςεων τθσ παρ.3 του παρόντοσ ςυντάςςεται 
οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ ι απόρριψθσ από τθν αρμόδια ι από τθ δευτεροβάκμια. 
6) Σο οριςτικό πρωτόκολλο παραλαβισ εγκρίνεται από το Δθμοτικό υμβοφλιο. ε περίπτωςθ που παρζλκει 
χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του οριςτικοφ 
πρωτοκόλλου παραλαβισ ςτο διμο και δεν ζχει λθφκεί ςχετικι απόφαςθ του Ο.Σ.Α. για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι αυτι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  
7) Σα μζλθ των Επιτροπϊν παραλαβισ υποχρεοφνται να λάβουν μζροσ ς' αυτιν, ςτθν περίπτωςθ δε 
διαφωνίασ διατυπϊνουν αυτιν επί του πρωτοκόλλου παραλαβισ και δεν δικαιοφνται να αρνθκοφν τθν 
υπογραφι του πρωτοκόλλου ι να διατυπϊςουν ιδιαιτζρωσ τθ διαφωνία τουσ. 
 

Άρκρο  22 
Χρόνοσ και Τρόποσ Ραραλαβισ προϊόντων 

 
1) Θ παραλαβι των προϊόντων και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτον κακοριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο. 
2) Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του προμθκευτι, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 
του Γ. Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ με ανάλογθ εφαρμογι των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 10 του 
άρκρου 28 του ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο Πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο  από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο και όταν: 
α) Σο προϊόν κρίνεται απορριπτζο, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει ςφμφωνα με τα 
ιςχφοντα άλλωσ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ ςχετικζσ κυρϊςεισ. 
β) Σο προϊόν παρουςιάηει αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ κρίνεται όμωσ παραλειπτζο, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν αποκατάςταςθ τοφτων, εφόςον είναι δυνατόν, ι ςτθν καταβολι 
ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ εφόςον αποφαςιςκεί παραλαβι με ζκπτωςθ. Για 
τισ δφο παραπάνω ρυκμίςεισ εκδίδεται απόφαςθ του Γ. Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 
Θ παραπάνω επιτροπι ελζγχου τθσ παραγράφου αυτισ προβαίνει ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ διαδικαςίεσ που 
προβλζπονται από τθ ςφμβαςθ για τθν παραλαβι και ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο ελζγχου. Σα τυχόν 
ζξοδα βαρφνουν τον φορζα για τον οποίο προορίηονται τα προϊόντα. Οποιαδιποτε ενζργεια που τυχόν ζγινε 
από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 
Άρκρο 23 

Κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ φόρτωςθ – παράδοςθ 
 

1) ε περίπτωςθ που το προϊόν φορτωκεί-παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε 
ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. επιβάλλονται εκτόσ των τυχόν 
προβλεπομζνων, κατά περίπτωςθ κυρϊςεων και πρόςτιμο που υπολογίηεται ωσ εξισ: 
α) Για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μζγιςτου 
προβλεπόμενου από το άρκρο 27του ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. χρόνου παράταςθσ, 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Εάν κατά τον υπολογιςμό του μιςοφ του 
χρόνου παράταςθσ προκφπτει κλάςμα θμζρασ, κεωρείται ολόκλθρθ μζρα. 
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β) Για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5%επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
2) Σα παραπάνω κατά περίπτωςθ ποςοςτά προςτίμων υπολογίηονται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
εκπρόκεςμα παραδοκζντων προϊόντων, χωρίσ το Φ.Π.Α. ε περίπτωςθ που τα προϊόντα που παραδόκθκαν 
εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των προϊόντων που παραδόκθκαν, εμπρόκεςμα το πρόςτιμο 
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
3) Εφόςον με τθν απόφαςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου, παρζχεται ς' αυτόν θ δυνατότθτα να παραδϊςει 
τα προϊόντα μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ εισ βάροσ του διαγωνιςμοφ, επιβάλλεται 
ςυνολικά πρόςτιμο για εκπρόκεςμθ παράδοςθ ίςο με ποςοςτό 10% τθσ ςυμβατικισ τιμισ ανεξάρτθτα από τθν 
θμερομθνία παράδοςθ μζςα ςτο παρεχόμενο χρονικό διάςτθμα. τθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν και τα 
αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Εάν ο ζκπτωτοσ παραδϊςει τα προϊόντα ο διαγωνιςμόσ ι τα 
αποτελζςματα αυτοφ ματαιϊνονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι του κοινοτικοφ ςυμβουλίου φςτερα από 
τθν οριςτικι παραλαβι των προϊόντων. 
4) Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ κακυςτζρθςθσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ ι αντικατάςταςθσ, 
με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου δεν λαμβάνεται 
υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του ευλόγου κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν για τον οποίο 
δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και μετατίκεται αντίςτοιχα ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 
5) Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων  γίνεται με παρακράτθςθ από το λαβείν του προμθκευτι ι ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ εφόςον ο 
προμθκευτισ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
6) ε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 
 

Άρκρο 24  
Κιρυξθ προμθκευτι εκπτϊτου 

 
1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθν 
ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου οργάνου. 
2. Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και  από κάκε 
δικαίωμά του που απορρζει από αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά 
προϊόντα, μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 27 του ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν Ο.Σ.Α. 
3. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ςφμβαςθ, όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το προϊόν δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του 
φορζα. 
β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
4. Με απόφαςθ κιρυξθσ προμθκευτι εκπτϊτου από τθ ςφμβαςθ, μπορεί να του παραςχεκεί θ δυνατότθτα 
παράδοςθσ του προϊόντοσ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, που γίνεται 
ςε βάροσ του. 
5. τον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ υμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, ακροιςτικά οι παρακάτω 
κυρϊςεισ:  
α) Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
β) Προμικεια του προϊόντοσ ςε βάροσ του εκπτϊτου προμθκευτι είτε από τουσ υπόλοιπουσ προμθκευτζσ που 
είχαν λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό ι είχαν κλθκεί  για απ’ ευκείασ ανάκεςθ, είτε με διενζργεια διαγωνιςμοφ, 
είτε με απ’ ευκείασ αγορά, αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 23 του ενιαίου κανονιςμοφ 
προμθκειϊν Ο.Σ.Α.  Κάκε άμεςθ ι ζμμεςθ προκαλοφμενθ ηθμία του φορζα ι το τυχόν διαφζρον που κα 
προκφψει, καταλογίηεται ςε βάροσ του ζκπτωτου προμθκευτι. Ο καταλογιςμόσ αυτόσ γίνεται ακόμθ και ςτθν 
περίπτωςθ που δεν πραγματοποιείται νζα προμικεια του προϊόντοσ, κατά τα παραπάνω οριηόμενα. τθν 
περίπτωςθ αυτι, ο υπολογιςμόσ του καταλογιηόμενου ποςοφ γίνεται με βάςθ κάκε ςτοιχείο, κατά τθν κρίςθ 
του δθμοτικοφ και κοινοτικοφ ςυμβουλίου και με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν 
θκϊν, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. 
γ) Προςωρινόσ αποκλειςμόσ του προμθκευτι από τισ προμικειεσ του Ο.Σ.Α. για χρονικό διάςτθμα που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμινου οφτε μεγαλφτερο του ζτουσ. 
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δ) Καταλογιςμόσ ςτον προμθκευτι ποςοφ ίςου με το 10% τθσ αξίασ των προϊόντων για τα οποία κθρφχκθκε 
ζκπτωτοσ όταν, του δόκθκε το δικαίωμα να παραδϊςει τα προϊόντα μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ανεξάρτθτα εάν τελικά ζκανε ι όχι χριςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ. τθν 
περίπτωςθ αυτι ζχουν εφαρμογι και τα αναφερόμενα ςτθν παρ.2 του άρκρου 33 του ενιαίου κανονιςμοφ 
προμθκειϊν Ο.Σ.Α. 
ε) Θ είςπραξθ εντόκωσ τθσ τυχόν προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθν ςφμβαςθ προμθκευτι, 
είτε από ποςόν που τυχόν δικαιοφται να λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ 
τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ.  Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ 
από τον προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 
6. ε περίπτωςθ που θ προμικεια προϊόντοσ ςε βάροσ ζκπτωτου προμθκευτι γίνεται με τροποποίθςθ όρων ι 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ κατακφρωςθσ, τθσ ανάκεςθσ ι τθσ ςφμβαςθσ, από τισ οποίεσ κθρφχκθκε 
ζκπτωτοσ, κατά περίπτωςθ, κατά τον υπολογιςμό του διαφζροντοσ ςε βάροσ του, λαμβάνεται  υπόψθ θ 
διαφορά που τυχόν προκφπτει από τθν τροποποίθςθ των ςχετικϊν όρων ι τεχνικϊν προδιαγραφϊν, θ οποία 
ςυμψθφίηεται με το προσ καταλογιςμό ποςό. 
 

Άρκρο 25 
Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ διαδικαςία παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, γίνεται 
ςφµφωνα µε όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 28 του ΕΚΠΟΣΑ. 

Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωµισ ελζγχονται από τθν αρµόδια υπθρεςία του ∆ιµου Νάουςασ. 
Θ πλθρωµι τθσ αξίασ των υλικϊν τθσ παροφςθσ κα γίνεται µε εξόφλθςθ του ποςοφ,  µετά τθν παραλαβι 

των υπό προµικεια ειδϊν από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ όπωσ κάκε φορά αυτι ιςχφει και εφόςον 
αυτι  διαπιςτϊςει τθν αρτιότθτα των υπό προμικεια ειδϊν  ωσ προσ τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα τουσ 
και μετά τθν ζκδοςθ του τιµολογίου του προµθκευτι, τθν προςκόµιςθ των νόµιµων δικαιολογθτικϊν και τθν 
ολοκλιρωςθ κάκε νόµιµου ελζγχου από τθν Τπθρεςία του Επιτρόπου Ελεγκτικοφ υνεδρίου . 

 
Άρκρο 26 

Ανωτζρα βία 
 

1. ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον προμθκευτι. 
2. Ο προμθκευτισ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει 
ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
3. ε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία δεν αναφζρει τα περιςτατικά και δεν 
προςκομίςει τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςκεί τθν φπαρξθ 
ανωτζρασ βίασ. 
 

Άρκρο 27 
Επίλυςθ διαφορϊν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 
1. Για κάκε πράξθ του Διμου ι τθσ αρμόδιασ για τθν προμικεια υπθρεςίασ για τθν οποία ο ανάδοχοσ τθσ 
προμικειασ πραγμάτων κρίνει ότι είναι βλαπτικι των ςυμφερόντων του, ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ 
ενϊπιον του Γ. Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ.  Σο ίδιο δικαίωμα ζχει ο 
ανάδοχοσ, όταν ο Διμοσ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία ενόσ μινα, δεν αποφαίνεται ςε πράξθ τθσ αρμόδιασ 
για τθν προμικεια υπθρεςίασ θ οποία πράξθ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 1797/1988 ι του ενιαίου 
κανονιςμοφ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά και υπόκειται ςτθν ζγκριςι του. Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτισ 
διατάξεισ αυτζσ, θ ζνςταςθ αςκείται και κατατίκεται ςτο γραφείο τθσ αρμόδιασ για τθν προμικεια υπθρεςίασ 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία 15 θμερϊν από τθν επίδοςθ ςτον ανάδοχο τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ. 
 2. Θ διαφορά ςυηθτείται ςτο ςυμβοφλιο αφοφ πρϊτα κλθκοφν υποχρεωτικά ο ανάδοχοσ και εκπρόςωποσ του 
οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.  Σο ςυμβοφλιο γνωματεφει αιτιολογθμζνα για τθν απονομι του δικαίου 
από άποψθ νομιμότθτασ και ουςίασ και αν δεν παραςτοφν αυτοί που ζχουν κλθκεί ς' αυτό. 
3. Αν Γ. Γραμματζασ τθσ ΑΔΜΘ δεν εκδϊςει τθν απόφαςι του, μζςα ςτθν κακοριςμζνθ προκεςμία τθσ 
παραγράφου 1 ι κάποιοσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ δεν αποδεχτεί τθν απόφαςθ του Γ. Γραμματζα, τότε 
αρμόδιο για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ που δθμιουργείται είναι το διοικθτικό εφετείο ςτθν περιφζρεια του 
οποίου εκτελείται θ προμικεια.  Σο διοικθτικό εφετείο δικάηει ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό, φςτερα από 
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προςφυγι που αςκείται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο μθνϊν, αφότου κοινοποιικθκε θ απόφαςθ του 
νομάρχθ ι πζραςε θ προκεςμία για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. 
4. Πριν υποβλθκεί θ διαφορά ςτο διοικθτικό εφετείο, πρζπει να ζχει εξαντλθκεί θ διοικθτικι διαδικαςία, που 
προβλζπει θ παράγραφοσ 1 αυτοφ του άρκρου, διαφορετικά θ προςφυγι είναι απαράδεκτθ, εκτόσ από τθν 
περίπτωςθ που θ διαφορά γεννάται το πρϊτον από τθ ςχετικι πράξθ του Γ. Γραμματζασ τθσ ΑΔΜΘ. 
5. Κάκε αξίωςθ του αναδόχου προμικειασ κατά του εργοδότθ ι αντίκετα του εργοδότθ κατά του αναδόχου 
που δεν ςτθρίηεται ςτθν απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ και για τθν οποία ζγινε προςφυγι ςτο διοικθτικό 
εφετείο, παραγράφεται, αν κατά το διάςτθμα τθσ επιδικίασ πζραςε διετία χωρίσ να διακοπεί θ παραγραφι. Για 
τισ αξιϊςεισ των αναδόχων, που γεννικθκαν νόμιμα και αναγνωρίςτθκαν με αποφάςεισ των αρμοδίων αρχϊν, 
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του διατάγματοσ περί των αρμοδίων αρχϊν, εφαρμόηονται οι ςχετικζσ 
διατάξεισ του διατάγματοσ περί λογιςτικοφ Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ αυτό ιςχφει κάκε φορά. 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 273 του Ν.3463/2006 «Ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ αποφαίνεται για τισ 
τυχόν διαφωνίεσ που προκφπτουν μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ». 
 

ΑΘΟ  28 
Δαπάνεσ που βαρφνουν τον προμθκευτι 

 
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των ειδϊν, τθν κράτθςθ  0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (άρκρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011), τον αναλογοφντα φόρο 
ειςοδιματοσ και κάκε νόμιμθ κράτθςθ. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περιλθπτικισ διακιρυξθσ βαρφνουν τον 
προμθκευτι (γνωμοδότθςθ Δϋ τμιματοσ Ν..Κ. 204/2010 – Ν.3801/2009, άρκρο 46, ΦΕΚ 163 Αϋ- Ν.3548/2007, 
άρκρο 4, ΦΕΚ 68 Αϋ). Ο Φ.Π.Α. βαρφνει το Διμο Νάουςασ. 
 

 
Άρκρο 29 

Ρροςυμβατικόσ ζλεγχοσ 
 

 Λόγω τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 2 του Ν.4071/2012, θ 
νομιμότθτα τθσ παροφςασ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα τεκεί υπό τον ζλεγχο του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. 

   Για το ςκοπό του ελζγχου αυτοφ, θ ανακζτουςα αρχι κα υποβάλλει ςτο  Ελεγκτικο  υνεδρίο το 
φάκελο του διαγωνιςμοφ με όλα τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία κακϊσ και ανυπόγραφο το ςχζδιο τθσ 
ςφμβαςθσ ι των ςυμβάςεων.   
 

 
Άρκρο 30 

Διακθρφξεισ - Κανόνεσ δθμοςιότθτασ 
 

 Σα ςχετικά με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ζγγραφα, εφόςον ηθτθκοφν ζγκαιρα από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ, παραδίδονται ι αποςτζλλονται ςε αυτοφσ μζςα ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. 
 Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ μποροφν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ από τθν αρμόδια Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Σμιμα Προμθκειϊν, οδόσ Δθμαρχίασ 30, αρμόδιοσ 
υπάλλθλοσ  Βαταντηι Α., Λαπαβίτςασ Γ.,  κόδρα Μ.,   τθλ. 2332350367 και  2332350328, 2332350344 
 Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, 
εφόςον ηθτθκοφν εμπρόκεςμα, παρζχονται ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει 
οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. 
 Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται το αργότερο τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθ 
λιψθ των ςχετικϊν αιτθμάτων.  
 Σα αιτιματα :  
α. υποβάλλονται, από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ (ςτουσ οποίουσ ζχουν χορθγθκεί 
όνομα χριςτθ και κωδικόσ πρόςβαςθσ φςτερα από αίτθςι τουσ), θλεκτρονικά μόνο ςτο δικτυακό τόπο του 
ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ και φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι  
β. ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επιςυναπτόμενο θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf με το κείμενο των 
ερωτθμάτων το οποίο υποχρεωτικά πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο 
γ. δεν εξετάηονται αν υποβλθκοφν εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν ι υποβλθκοφν με άλλο τρόπο ι το 
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.   
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  Περιλθπτικι διακιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο τεφχοσ Δθµοςίων υµβάςεων του Φ.Ε.Κ., ςε δφο  θµεριςιεσ  
νομαρχιακζσ , μία εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα, ςε δφο οικονοµικζσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ 
και ςτθν Τπθρεςία Επίςθµων Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
  Σα τεφχθ του διαγωνιςμοφ κα είναι αναρτθμζνα ςτο δικτυακό τόπο του Διμου Νάουςασ ςτθ 
διεφκυνςθ www.naoussa.gr και ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ. 
  

 
 
 

Νάουςα  17/3/2016 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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