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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ            Nάουσα 25-11-2015 

                                                                       Αρ.πρωτ.31136 

 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α72010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο 

3. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ 19/Α71995) «Πξνκήζεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

4. Σν Ν.3463/2006 «Πεξί θπξψζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα». Σν 

Π.Γ. 60/2007 (Άξζξα 29-32), Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 

2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Ννεκβξίνπ 2005 θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1422/2007 

5. Σελ ππ'αξηζκ.Π1/2128/2013 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ 

γηα ηηο "Δγθξίζεηο-εληάμεηο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ έηνπο 

2014/Δγθξίζεηο-εληάμεηο ηξνπνπνηήζεηο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ 

έηνπο 2013/ Σξνπνπνηήζεηο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ έηνπο 2012" 

6. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α729-5-2013) "Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" 

7. Σν Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α77-4-2014) "Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο" θαη εηδηθφηεξα ηελ ππνπαξάγξαθν Σ.20 ηνπ άξζξνπ 1 "Δθαξκνγή 

Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4155/2013 
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8. Σελ ππ'αξηζκ.Π1/2390 (ΦΔΚ 2677/Β721-10-2013) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο "Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)"Σν Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α730-9-2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία 

θαηά ηε 

ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ-Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ 

Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)»ηελ κε 

αξ.πξση.92.7.1/ 2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ  

ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο , πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο 

πξάζηλν ηακείν ΝΠΓΓ.Σν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α72011) γηα ηελ ζχζηαζε 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Αξρείνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

9. Σν άξζξν 1 παξ.Ε' (πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) ππνπαξάγξαθνο 

Ε.5 (πλαιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ-Άξζξν 4 

Οδεγίαο 2011 /7) ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/ηεχρνο Α79-5-2013). 

10. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Σεχρνο Α'/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο- 

Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ.318/1992 (Α'161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο» 

11. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Σεχρνο Α'/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 157 «Δγγπήζεηο»                               

13.Σελ κε αξ.πξση.92.7.1/ 2015 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ  ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο , πεξηβάιινληνο θαη 

ελέξγεηαο πξάζηλν ηακείν ΝΠΓΓ   πνζνχ 161.000,00 επξψ 

12. Σελ   κε αξ 391/2015  θαη 159/2015  απφθαζε Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ . 

13. Σελ  κειέηε  κε αξηζκφ  9/2015  ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

14. Σε κε αξ.458/2015  απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ έγθξηζε  ηεο κε αξ.πξση.92.7.1/ 2015 απφθαζε 

Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ  ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο , πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο πξάζηλν ηακείν ΝΠΓΓ   πνζνχ 

161.000,00 επξψ 

15. Σελ  κε αξ 257 /2015 απφθαζε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

φξσλ ηεο κειέηεο θαη ηεο δηαθήξπμεο  

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

     ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΩΝ 

ΚΑΓΩΝ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΣΗΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ. 

Ζ αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή 

ζηηο ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
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Άξζξν 1 
Όξγαλν, ηόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.qov.qr ηνπ πζηήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ νξίζηεθε κε ηελ 

ππ'αξηζκ 261 /2015  Α.Ο.Δ. 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23-12-2015  

και ώρα 10:30 π.μ. 

 

      Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το 

άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Άξζξν 2 
Πξνϋπνινγηζκόο-ρξεκαηνδόηεζε πξνκήζεηαο 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ησλ ππφ πξνκήζεηα ππφγεησλ ζπζηεκάησλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 181.000,00 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%  θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.02.20.7135.006 

“Σνπνζέηεζε ππφγεησλ θάδσλ ζην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Γ.Κ. Νάνπζαο ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο 

Πφιεσο Νάνπζαο-(Δπηρνξήγεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπ. Παξαγ/θεο Αλαζπγθξ/ζεο 

Πεξηβ/ληνο & Δλέξγεηαο) Σ.Π. 2015 “ 

Ζ  ζρεηηθή δαπάλε  ηνπ πνζνχ  ησλ  161.000,00  επξψ  ζα θαιπθζεί απφ ην   

Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπ. Παξαγ/θεο Αλαζπγθξ/ζεο Πεξηβ/ληνο & Δλέξγεηαο  ζχκθσλα κε 

ηελ αξ.απνθ.92.7.1/2015 . 

Άξζξν 3 
Γεθηνί ζην δηαγσληζκό-Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΔΗΓΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.qov.qr 
Παξαζθεπή  27-11-2015 

 

ΖΜΔΡΑ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

27-11-2015 

θαη ΩΡΑ  17.00 

 

ΖΜΔΡΑ  ΠΔΜΠΣΖ 

17-12-2015 

θαη ΩΡΑ 17:00 κ.κ. 

  

http://www.promitheus.qov.qr/
http://www.promitheus.qov.qr/
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1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη αζθνχλ εκπνξία ή θαηαζθεπή ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ. 

2. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο : 

α. Έιιελεο 

β. Αιινδαπνί 

γ. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

δ. πλεηαηξηζκνί 

ε. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δελ πξέπεη λα 

απαζρνινχλ νχηε θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νχηε θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ. 

4. α. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 

θνξείο (πξνκεζεπηέο) πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαη 

λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα (ΔΖΓΖ-Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.qov.qr). Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή ρνξεγείηαη απφ πηζηνπνηεκέλε 

πξνο ηνχην αξρή θαη πξέπεη λα είλαη ζθιεξήο απνζήθεπζεο, δειαδή λα 

δεκηνπξγείηαη κέζσ Αζθαινχο Γηάηαμεο Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο (USB token). 

Ο θαηάινγνο ησλ αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

http:/www.eett.qr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DiqitalS 

iqnatures/SupervisedList.html. 

β. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο παξέρνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηαπηνπνηνχληαη σο εμήο : 

• Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ 

Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ 

απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλσηέξσ Σκήκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

• Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ΦΑΠ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 

αλσηέξσ Σκήκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

• Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο : 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

-είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα ΗΥ Α γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην παξάξηεκα ΗΥ Γ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

φξνπο ζην θξάηνο-κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα 

δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ Μεηξψν, 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή 

(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

γ. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 

http://www.promitheus.qov.qr/
http://www.eett.qr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DiqitalS
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ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε 

ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 

ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

δ. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην 

αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 

ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Άρθρο 4 

Συμβατικά στοιχεία 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ θαηά ζεηξά ηζρχνο 

είλαη : 

1. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε 

2. Ζ έθζεζε ζθνπηκφηεηαο 

3. Ζ ηερληθή Πεξηγξαθή 

4. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

5. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

6.   Σν παξάξηεκα (θχιιν   

ζπκκφξθσζεο) 

7. Ζ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε 

        8. Σα απφ ην δηαγσληδφκελν πιήξε ηερληθά θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ζα 

      δνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά. 

Άρθρο 5 

Προσφορές 

1. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά 

γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

2. Αλάδνρνο ζα αλαδεηρηεί ν πξνζθέξσλ ηε ρακειφηεξε ηηκή . 

3. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο. 

4. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο.  

5. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ εμάκελε. 

6. Οηθνλνκηθνί φξνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ δε γίλνληαη δεθηνί. 

7. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο 

ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 

ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα ζεκαίλεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πζηήκαηνο. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ 

θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

9. Οη πξνζθνξέο (ζηελ έληππε κνξθή ηνπο θαη φπσο απνηππψλνληαη ζην 

αξρείν .pdf) δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο θ.ιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, 

απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή 
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δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

10. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 

ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε 

δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο 

πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ 

δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηφλ ηεο, είηε χζηεξα 

απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Άξζξν 6 
Καηάξηηζε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ 

1. Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Ν.4155/2013, ζηελ Τ.Α. Π1/2390/2013, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζηελ 

Τ.Α.11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ). 

 

2. Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

 

α. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε 

ηελ έλδεημε "Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά" ζηνλ νπνίν 

ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην 

ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα ζηνλ ππνθάθειν απηφ πεξηιακβάλνληαη : 

 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο ζε αξρείν .pdf ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ν.4155/2013 θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ 

απηφλ ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ (πιελ ησλ ΦΔΚ θαη 

ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή) ζην πξσηφθνιιν ηεο 

ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ (πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζηελ 

αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) κε δηαβηβαζηηθφ 

φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/1986 : α. πξέπεη λα θέξνπλ ηε ζθξαγίδα 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηεο θαη β. ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ 

"Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά" πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ 

ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

(πξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. 

Δλδεηθηηθά, ηέηνηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο. 

Σα δεκφζηα έγγξαθα κπνξνχλ λα είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ ελψ ηα ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα είλαη επθξηλή 

θσηναληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ζε πεξίπησζε μελφγισζζσλ) θαη 

ζεσξεζεί απφ δηθεγφξν ή αξκφδηα δεκφζηα αξρή (άξζξν 1 ηνπ 

Ν.4250/2014). 

Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ πζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην χζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν ζε κνξθή .pdf ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ ππνγεγξακκέλνπ 

ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

 

β. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε 

ηελ έλδεημε "Οηθνλνκηθή πξνζθνξά" ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (πξνκεζεπηή). 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θφξκα ηνπ πζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην χζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ 

αξρείν ζε κνξθή .pdf ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ ππνγεγξακκέλνπ 

ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο 

εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

 

3. Απνδεηθηηθό ππνβνιήο 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
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Άξζξν 7 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά-Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 

ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν.1599/86 πξέπεη λα θέξνπλ σο 

εκεξνκελία ζχληαμεο, ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ πξφθεηηαη λα εθπξνζσπεζεί ζην δηαγσληζκφ. 

Οη Α.Δ. θαη νη Δ.Π.Δ εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο 

πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν νθείιεη λα 

ππνβάιιεη : 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο. 

2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ 

δεκνζηεπζεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ε αληίγξαθν 

θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ. 

3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην πξαθηηθφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ 

νξηζκφ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο. 

4. Πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάιεςε ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη νξίδεηαη 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν ζην νπνίν παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε (ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππνγξάθεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ηα ζρεηηθά κε ην 

δηαγσληζκφ έγγξαθα θαη κφλν εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ 

ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ) λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηελ 

πξνζθνξά. Δπίζεο, λα εθπξνζσπεί ηελ εηαηξία έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε, ζπκκεηέρνληαο φπνηε θαη 

φπνπ θιεζεί ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο ζχκβαζεο φξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη Ο.Δ. θαη Δ.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή άιιν λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ην νπνίν νθείιεη λα ππνβάιιεη : 

1. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ησλ εηαηξηψλ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο. 

Όηαλ ζην δηαγσληζκφ ζπκκεηέρεη πλεηαηξηζκφο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε 

βεβαίσζεο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία νθείιεη λα ππνβάιιεη : 

1. Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

2. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ 

Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη ζην δηαγσληζκφ. 

3. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

-λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/Κνηλνπξαμία 
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-λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζαθήλεηα ην κέξνο 

ηεο πξνκήζεηαο (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) πνπ αλαιακβάλεη θάζε 

κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο 

-λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ 

ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο 

-λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

-λα νξίδεηαη (κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ε νπνία επίζεο πξνζθνκίδεηαη) 

θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξεο απφ 

κία εηαηξίεο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί 

άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζχξεη ν 

ελδηαθεξφκελνο φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη 

ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζ' απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή 

δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν 

έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε 

ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά. 

Ζ κε πξνζθφκηζε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

1. ΟΙ ΔΛΛΗΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε κε ην 1% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α., δεθάκελεο ηζρχνο. 

Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα : 

1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο 

2. Σνλ εθδφηε 

3. Σν θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη 

4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο 

5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

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

εγγχεζε 

7. Σνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο (κφλν γηα θπζηθά πξφζσπα). 

γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη: 

-Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ. 

-Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 



10 

 

-Γελ έρεη ιπζεί ε εηαηξία. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ. ε θάζε πεξίπησζε, ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη 

ησλ δηνηθνχλησλ ηελ ΔΠΔ & ΑΔ, ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ 

θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα 

θαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε 

απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε 

επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δε ζεσξείηαη 

απφ αξκφδηα αξρή ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ 

θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. 

ε. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απφ ηελ αξκφδηα εθνξία. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαγξάθσλ (γ), (δ) θαη (ε) ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε πηζηνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα πνπ λα έρεη ηζρχ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη 

απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ απφ δηαγσληζκνχο θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε 

ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

ε. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζεο. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

3.ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΗΜΔΓΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1. 

ηελ πεξίπησζε εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο πνηληθνχ κεηξψνπ έρεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο εηαηξίαο, ν νπνίνο πξνζθνκίδεη θαη επίζεκν έγγξαθν απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ σο λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο. 

4.ΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ 

α. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

β. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
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γ. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη: 

-δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ. 

-δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΚΑ. ε θάζε πεξίπησζε, ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη 

ησλ δηνηθνχλησλ ηελ ΔΠΔ & ΑΔ, ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ 

θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα 

θαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε 

απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε 

επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δε ζεσξείηαη 

απφ αξκφδηα αξρή ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ 

θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο 

ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ην 

πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. 

ε. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απφ ηελ αξκφδηα εθνξία. 

5.ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαηαζέηνπλ : 

• Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

ηνπο δηελεξγνχκελνπο δηαγσληζκνχο δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ εθφζνλ : 

1. Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

2. ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. 

Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε 

απφ εθπξφζσπφ ηεο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ 

πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην 

κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 

νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε 

απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή αλσηέξαο 

βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
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έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή. 

Αλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζήο ηεο κε ηελ 

ίδηα ηηκή θαη φξνπο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. 

Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Ο.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσηέξσ αλάγθε 

αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ε ζρεηηθή 

απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ : 

1. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβαλ 

πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηα 

νπνία απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

2. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία 

ζα δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπο θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο : 

 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ 26εο Μαΐνπ 97 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζ. ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991 γηα ηελ 

πξφζιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ ε νπνία ζα 

αλαθέξεη ηνπο θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πξνο ηνπο νπνίνπο 

ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θαη φηη δελ απαζρνιεί νχηε πξφθεηηαη λα 

απαζρνιήζεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαζθάιηζην πξνζσπηθφ. 

4. Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Σακείνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο θαη ηακεηαθήο 

Γηαρείξηζεο φηη δελ πθίζηαηαη θακία νθεηιή ηνπο πξνο ην Γήκν Νάνπζαο  απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία ή βεβαίσζε δηαθαλνληζκνχ ηεο νθεηιήο ηνπο. 

5. Γεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ ηνπ έηνπο ηνπ 

δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2011-2012-2013). ε πεξίπησζε κε 

ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη 

αληίγξαθα Δ1, Δ3 θαη Δ5 ησλ αληίζηνηρσλ εηψλ απφ φπνπ πξνθχπηεη ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ πξνζθέξνληνο. 

6. Καηάινγν παξαδφζεσλ φκνησλ εηδψλ γηα ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα (2011, 

2012, 2013, 2014). Ζ παξάδνζε - ηνπνζέηεζε παξφκνησλ εηδψλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

θαηάζεζε γηα ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο βεβαίσζεο ηνπ αγνξαζηή ή ζρεηηθά ηηκνιφγηα 

πψιεζεο θαη γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο κε πξσηφθνιια παξαιαβήο .ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 
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7. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ή ν πξνκεζεπηήο ησλ ππφγεησλ θάδσλ ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 ή 

κεηαγελέζηεξεο (ην πηζηνπνηεηηθφ δχλαηαη λα κελ είλαη κεηαθξαζκέλν ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα). 

8. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη ζα νξηζηεί 

ππεχζπλνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

δηπισκαηνχρνο κεραληθφο ή πηπρηνχρνο κεραληθφο Σ.Δ.. Ζ ππεχζπλε δήισζε 

ζα αλαθέξεη ηελ δέζκεπζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα νξηζηεί θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα εθηειέζεη ηελ 

ζρεηηθή εξγαζία. 

 

Σερληθή πξνζθνξά 

1. Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαη ηπρφλ ηερληθά θπιιάδηα 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ζα πξέπεη λα 

είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

2. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/1986) φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο ζα 

είλαη  12 κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3. Τπεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 ηνπ Ν.1599/86) φηη γηα φια ηα πξνζθεξφκελα 

είδε δίλεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπο. 

4. πκπιεξσκέλν ην Φχιιν πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο κειέηεο, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζ' απηή. 

 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε ΔΤΡΩ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ (εγρψξηα ή εηζαγφκελα). Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα 

θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Άξζξν 8 
Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηελ Σεηάξηε  ζηηο 23-12-2015    (3) 

ηξεηο  εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ψξα 10:30 πκ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνθαθέισλ "Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά". 

Οη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. 
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Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ "Γηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά", νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ "Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά", νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 

απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Άξζξν 9 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ-Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 20 ηεο αξηζκ.11389/93 Τ.Α. (ΔΚΠΟΣΑ) θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία : 

-Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο δηαθήξπμεο θαζψο επίζεο θαη ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ δείγκαηνο, ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξνζθνξάο, ν έιεγρνο ηνπ νπνίνπ ζα 

πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή. εκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ πθηζηάκελν ζηφιν ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

-Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε 

- Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή 

2. Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη 

απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηε δηαθήξπμε θαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο φξνπο θαη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 

3. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ γηα ην άξζξν ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

4. Δάλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απνξξίςεη ηηο πξνζθνξέο, 

δεηά γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηηο νπνίεο ηπρφλ 

θξίλεη ζθφπηκεο. 

Οη δηεπθξηλίζεηο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ : 

α. ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο κεζφδνπ θαηαζθεπήο ησλ πξντφλησλ 

β. ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο ή/θαη ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ 

γ. ηελ πξσηνηππία ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πξνηείλεη ν πξνζθέξσλ 

δ. ηελ ελδερφκελε ρνξήγεζε θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαπηζηψζεη φηη κία πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα 

ρακειή ιφγσ ρνξήγεζεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ πξνζθέξνληα, ε πξνζθνξά 

κπνξεί λα απνξξίπηεηαη απνθιεηζηηθά γη' απηφλ ην ιφγν κε εηδηθψο 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε κφλν κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη εθφζνλ ν πξνζθέξσλ 

δελ είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη, εληφο επαξθνχο πξνζεζκίαο ηελ νπνία ηάζζεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε ελ ιφγσ ελίζρπζε ρνξεγήζεθε ζε λφκηκα πιαίζηα. Όηαλ 

ε αλαζέηνπζα αξρή απνξξίπηεη κηα πξνζθνξά ππφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, 

ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά. 
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5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη β. 

πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηεηαη γ. δελ απνξξίπηεηαη πξνζθνξά εάλ νη 

παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο θαη δ. Ζ χπαξμε κίαο 

θαη κφλν πξνζθνξάο δελ εκπνδίδεη ηελ εμέιημε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ εθφζνλ θξίλεηαη φηη απηή απφ πιεπξάο 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία (Γλσκ. Ννκ. πκβ. 

ηνπ Κξάηνπο 455/2006). 

6. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

ε δε απφθαζε θαηαθχξσζεο ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 

Γηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ 

γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά 

πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο : 

 Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) πξνβαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη 

ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) απεπζχλνπλ 

αηηήκαηα ζηνπο ρξήζηεο-νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνκεζεπηέο) γηα 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ρξήζηεο-νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

 Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) ζπληάζζνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ 

θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο) ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηηο θαηά πεξίπησζε 

απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 Οη ρξήζηεο-νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

Άξζξν 10 
Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα 

Οη ρξήζηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη απφ ην χζηεκα κε 

ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο 

δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ.2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 
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(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β' 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο 

β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4155/2013. 

Άξζξν 11 

Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη : 

α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο . 

β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

γ. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε 

ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο κε ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ, 

γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί 

γηα : 

α. ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε 

πξνκήζεηαο. 

β. ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ έγγξαθσλ πξνζθνξψλ, 

ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο 

ή ηεο πξφζθιεζεο. 

γ. ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 12 

Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο 

1. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α)Σν είδνο 

β) Σελ πνζφηεηα 

γ) Σελ ηηκή 

δ) Σν θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα είδε 

ε) Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηπρφλ 

απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ απηψλ 

ζη) Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηαθχξσζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ 

δ) Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 3% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην 

Φ.Π.Α. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 

ηεο αλαθνίλσζεο. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε 

πξντφληνο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε 
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ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ θάζε είδνπο ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε αλαθνίλσζε 

απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειεηχπεκα ζηνλ αιινδαπφ 

πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη 

λα γίλεη κε άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί 

ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη 

απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηεο Τ.Α. 11389/93. 

Άξζξν 13 

ύκβαζε 

1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε  δψδεθα (12)  κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

θαη πξσηνθφιιεζή ηεο. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο αθφκε θη αλ δελ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

δψδεθα  (12) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή θαη πξσηνθφιιεζή ηεο. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα 

παξαηαζεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ην νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελφ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Τπ. Απφθαζε 11389/93 

(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) γηα δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1/4 ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ δειαδή 3 κήλεο  

2. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο : 

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

γ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα 

δ. Σελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο 

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο 

ε. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

ζ. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή. 

η. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, ε νπνία θαηαξηίδεηαη απφ ην Σκήκα Πξνθεξχμεσλ 

θαη Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο απνζηέιιεηαη καδί κε ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

έιεγρν λνκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 225 

ηνπ Ν.3852/2010. 

Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ 

πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία. 
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3. Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή 

φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

4. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα, ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε, 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο σο αζήκαλην. 

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ 

παξαδφζεθε. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο. 

 

Άρθρο 14 

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός δέκα (10) 

ημερών από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο 

άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει υπέρ του Δήμου. 

Ο Δήμος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ' 

αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Άξζξν 15 

Δγγπήζεηο 

1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

Κάζε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ 

εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο κε πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 1% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ρσξίο ην Φ.Π.Α. ησλ άξζξσλ (θαηεγνξηψλ ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ε πξνζθνξά. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ε αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο εληφο ηεζζάξσλ 

(4) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί 

απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3 % επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη 

ν Φ.Π.Α. 
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Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

 

3. Δγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη πξηλ ηελ απνδέζκεπζε ηεο 

εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ζα θαηαηεζεί εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζα έρεη χςνπο 3 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη έρεη 

ηζρχ ίζε κε ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δειαδή ηξία  (3) έηε απφ ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή.  

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α7139) θαη έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Άξζξν 16 

Σηκέο πξνζθνξώλ 

1. Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζα αλαθέξνληαη ζε ΔΤΡΩ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ (εγρψξηα ή εηζαγφκελα). Πξνζθνξά ζηελ νπνία ζα 

θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

2. Δθφζνλ ζηελ πξνζθνξά δε πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, χζηεξε απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

3. ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη 

θφξνη πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε 

γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Άξζξν 17 

Γιώζζα ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο, ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο, ζα είλαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή ζα κεηαθξάδνληαη θαη ζα επηθπξψλνληαη απφ αξκφδηα αξρή θαη ζα 

είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία. Οπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα 

εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 

Άξζξν 18 

Υξνληθή ηζρύο πξνζθνξώλ 
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Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Καηά ην δηάζηεκα πνπ ηζρχνπλ νη πξνζθνξέο ν Γήκνο κπνξεί λα 

θαιέζεη ηνλ πξνθξηζέληα δηαγσληδφκελν κε βάζε ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο γηα 

λα ππνγξάςεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

θαη ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. Ο δηαγσληδφκελνο δε δχλαηαη θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ λα επηδεηήζεη ηελ αθχξσζε απηήο ή 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ φξσλ πξνεξρφκελε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ελλέα (9) κελψλ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν Γήκνο Νάνπζαο  θξίλεη αζχκθνξεο ηηο 

πξνζθνξέο κπνξεί λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ, φπνηε ν κεηνδφηεο δελ 

κπνξεί λα πξνβάιιεη θακία αμίσζε.Ο Γήκνο Νάνπζαο  κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε 

πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη' 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε απηφ ησλ ελλέα (9) κελψλ. Μεηά ηε 

ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ (άξζξν 13 παξ. 3 ΔΚΠΟΣΑ). 

Άξζξν 19 

Υξόλνο -Σόπνο -Σξόπνο παξάδνζεο 

Ζ παξάδνζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ζχκθσλα κε ηνπ φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα δψδεθα κήλεο  (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο. Τπέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηεο παξαγγειζείζαο 

πνζφηεηαο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά πνπ νξίδεη κεγαιχηεξν 

ρξφλν παξάδνζεο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη παξαδφζεηο ζα γίλνληαη 

ηκεκαηηθά. 

Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα αίηεκα παξάηαζήο ηνπ ή έιεμε 

ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδψζεη ηα είδε. 

Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ 

αλά άξζξν, ελψ ζε ελδερφκελν ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ (έλα έηνο) θαη ηεο 

ηπρφλ παξάηαζήο ηνπ (ηξεηο κήλεο) ρσξίο ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα θη ν αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη 

απφ ηνλ Γήκν ηπρφλ νηθνλνκηθέο αμηψζεηο. 

 

Άξζξν 20 

Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ 

Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ είδνπο πνπ πξνζθέξνπλ. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα 

δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ην 

πξνζθεξφκελν είδνο θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Καηαζθεπή ηνπ είδνπο ζε εξγνζηάζην άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ 

πξνζθνξά, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηελ ζχκβαζε, 

κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

ηε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ 

πξντφλ, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της 
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επιχείρησης ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε 

κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φηη έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζην 

πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

Άξζξν 21 
Δλζηάζεηο-Πξνζθπγέο-Γηθαζηηθή πξνζηαζία 

 
Α. Δλζηάζεηο-Πξνζθπγέο 

1. α. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνκεζεπηήο) ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο-πξνζθπγέο 

ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ 

πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/2013, 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε πεξίπησζε 

απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 

πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, εθηφο εάλ ππάξρεη πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, θαη ηεο 

έλζηαζεο, φπσο έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο 

εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. 

β. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα 

νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο : 

• Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) πξνβαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ. 

• Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο-αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) ζπληάζζνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ 

ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ. 

• Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο) ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηηο θαηά πεξίπησζε 

απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ. 

• Οη ρξήζηεο-νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο/πξνζθπγήο ηνπο. 

2.Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο 

ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ ππνβάιιεηαη σο εμήο : 

α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 

ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 

Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε 
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εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο δηαθήξπμεο, ηφηε 

κεηαηίζεηαη θαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ρξνληθφ 

δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο 

αλαθνίλσζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 

πξνκεζεπηή ζε απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή 

απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα 

ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν, ην νπνίν ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαίλεηαη 

ηειηθά. 

γ. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

δε ιακβάλνληαη ππφςε. 

δ. Οη απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ππφθεηληαη γηα πξνζθπγή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

 

Β. Γηθαζηηθή πξνζηαζία (Ν.3886/2010) 

1. Πξηλ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη, 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη 

βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, 

ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο (άξζξν 4). 

2. Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην 

(Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) κέζα ζε πξνζεζκία 

δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη αηηηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο 

αηηηάζεηο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε άζθεζε απηήο, 

θαζψο θαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δθφζνλ αζθεζεί αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, φπσο ηα ειεθηξνληθά θαη ε ηειενκνηνηππία, κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αηηήζεσο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε πξνζσξηλή δηαηαγή ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηή (άξζξν 

5). 
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3. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 8 ηνπ Ν.3886/2010. 

Άξζξν 22 

Δπζύλε αλαδόρνπ 

Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα είδε είλαη 

άξηζηεο πνηφηεηαο (φρη δηαινγήο, φρη κεηαρεηξηζκέλα) ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, φηη έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη απηνί θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε 

πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Γήκνο. 

Όηαλ δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ, ν αλάδνρνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ, θάζε 

αληαιιαθηηθφ πνπ πξνκήζεπζε κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο. 

Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ αλάδνρν ησλ αθαηάιιεισλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ είδνπο επήιζε θζνξά, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πνπ 

πξνμέλεζε ην αθαηάιιειν πξντφλ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κπνξεί λα ππνβιεζεί πξφζηηκν ην νπνίν νθείιεη λα θαηαβάιεη σο 

απνδεκίσζε πξνο ην Γήκν γηα ηε βιάβε πνπ πξνθάιεζε. Αλ ν αλάδνρνο δελ 

θαηαβάιεη ην πξφζηηκν θεξχζζεηαη έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

Αλ ν αλάδνρνο θαηαζηεί ππφηξνπνο κε ηελ πξνκήζεηα αθαηάιιεινπ είδνπο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε φιεο ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

Άξζξν 23 

Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

1. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη, εθηφο ησλ ηπρφλ 

πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη 

σο εμήο : 

α. Γηα θαζπζηέξεζε, πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ην 1/2 ηνπ κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ 

παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε κέξα. 

β. Γηα θαζπζηέξεζε, πνπ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ θάζε είδνπο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη ζηε 

ζπκβαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

ε πεξίπησζε ηνπ ηα είδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εηδψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ, παξέρεηαη 

ζ' απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα είδε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγείηαη εηο βάξνο ηνπ, επηβάιιεηαη 

ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10% ηεο 
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ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην 

παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο πξνκεζεπηήο 

παξαδψζεη ηα είδε, ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ, καηαηψλνληαη, κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

4. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 

πνζφ πνπ έρεη λα ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή 

έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο εθφζνλ 

ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

5. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Άξζξν 24 

Κήξπμε πξνκεζεπηή σο έθπησηνπ 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηε ζχκβαζε, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

είδε, κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ ή ζε 

αλσηέξα βία, ε πξνζεζκία παξάδνζεο παξαηείλεηαη γηα ηφζν ρξφλν φζν ζα 

δηαξθεί ην απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ ή απφ αλσηέξα βία θψιπκα ηνπ 

αλαδφρνπ, ν νπνίνο φκσο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε απηή. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξζείζεο πξνζεζκίαο, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο, 

επηβάιινληαη ζ' απηφλ νη θπξψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηεο 

Τπ. Απφθαζεο 11389/93. 

Άξζξν 25 
Παξαιαβή -Απόξξηςε -αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ εηδώλ 

Ζ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ γίλεηαη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ, νξηδφκελε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηεο 11389/93 Τπ. 

Απφθαζεο πεξί ΔΚΠΟΣΑ, φπσο νξίδνπλ νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο, θαζψο 

επίζεο εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη φιεο νη ηδηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ, φπσο θαη ηπρφλ επειζνχζεο θζνξέο, δεκίεο, θιπ. ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο 

ησλ εηδψλ. 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ εηδψλ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο 

ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπο 

κε άιια πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή. 

Σα απνξξηθζέληα είδε δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν πξηλ ηελ παξαιαβή 

ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ δφζεθε δηθαίσκα 
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παξάδνζεο ή ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζε ηνχησλ. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ 

ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ ηέιεηα ή κεξηθή απφξξηςε απηψλ, ηελ αληηθαηάζηαζε (κε έμνδα θαη 

επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ησλ αθαηάιιεισλ εηδψλ κε άιια θαηάιιεια ζην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ ππεξεζία). Δάλ ν αλάδνρνο 

δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνχησλ ζε βάξνο 

θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ 

πξφζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηξφπν. 

Άξζξν 26 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

επηιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηεο αξηζκ.11389/1993 Τ.Α. θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006. 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ην θχξνο, ηελ 

εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη ηηο αμηψζεηο πνπ γελλψληαη 

απφ απηήλ ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο . 

Άξζξν 27 

Σξόπνο Πιεξσκήο 

 Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ, ν αλάδνρνο εθδίδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην πψιεζεο. 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 

πνζνχ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη εθφζνλ ε επηηξνπή 

παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαλέλα πξφβιεκα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ηνπο. 

Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ 

νινθιήξσζε θάζε λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή εληφο 

ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ. Ε' 

(Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο 

Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) ππνπαξάγξαθνο Ε.5 (πλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρψλ-Άξζξν 4 Οδεγίαο 2011/7) ηνπ Ν.4152/2013 

(ΦΔΚ 107/ηεχρνο Α'/9-5-2013). 

Μεηά ηελ πάξνδν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λφκηκν ηφθν 

ππεξεκεξίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε, εθφζνλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο θαη λνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ έρεη ιάβεη ην νθεηιφκελν πνζφ 

εκπξφζεζκα, εθηφο εάλ ν νθεηιέηεο δελ επζχλεηαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε. 
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Άξζξν 28 
Γαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θξαηήζεηο, 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ραξηφζεκν 3,6%  πάλσ ζηελ ΔΑΑΓ  ν θφξνο εηζνδήκαηνο 4%, ε 

δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ  θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν Νάνπζαο . 

Άξζξν 29 

Γηαθεξύμεηο-Καλόλεο δεκνζηόηεηαο 

Σα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, εθφζνλ δεηεζνχλ 

έγθαηξα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, παξαδίδνληαη ή 

απνζηέιινληαη ζε απηνχο κέζα ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ , Πιαηεία Γεκαξρίαο 30, αξκφδηα 

ππάιιεινο  θα Βαηαληδή Α.θαη Λαπαβίηζαο Γ. θαη Βιάρν πχξν 

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθψλ κε ηα έγγξαθα 

ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα, παξέρνληαη απφ ηελ ίδηα  Γηεχζπλζε έμη (6) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά 

ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ. 

Σα αηηήκαηα : 

α. ππνβάιινληαη, απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο 

(ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ρνξεγεζεί φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο), ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

ΔΖΓΖ θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

β. ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε 

κνξθή .pdf κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα 

είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

γ. δελ εμεηάδνληαη αλ ππνβιεζνχλ εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ή ππνβιεζνχλ κε άιιν 

ηξφπν ή ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην ηεχρνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Φ.Δ.Κ., ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ ζε κία εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα, θαη 

ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο . 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα είλαη αλαξηεκέλα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ 

Θεζζαινλίθεο ζηε δηεχζπλζε www.naoussa.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. 

  Ο  Γήκαξρνο Νάνπζαο 

Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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