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ΔΡΓΟ: 
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 Σο έπγο είναι ενηαγμένο ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Μακεδονίαρ-Θπάκηρ 
ηος ΔΠΑ και ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη (Δςπωπαϊκό 
Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ). 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                     

ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ 

ΓΗΜ Ο ΑΛΜ ΩΠΙ Α                      Έξγν: «Ππομήθεια εξοπλιζμού για ηο ειδικό ζσολείο   

                                                                                      Απιδαίαρ και ηο ημήμα ένηαξηρ ηος 2ος   

                                                                                       Γημοηικού Απιδαίαρ » 

                                                                    

          

                                  Απιδαία     23/04/2013 

                  Απ. Ππυη. 10241 

             

 

 

 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΑΝΟΙΚΣΗ  ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΓΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 2ος ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ   

 

Ο  ΓΗΜΟ  ΑΛΜΩΠΙΑ 

 

Γιακηπύζζει  

 

 Σελ κε ανοικηή δημοππαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ εμνπιηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο Γήκνπ Αικσπίαο 

 

Πποϋπολογιζμού 124.252,39 Δςπώ (κε ην ΦΠΑ)  

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

α) ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11389/8-3-1993 (Τ.Α. 11389/8-3-1993), θαζψο θαη 

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο 

θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

ηνπ σο άλσ έξγνπ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε 

 

 

σαμηλόηεπη  ηιμή 

 

 

 

 

Καηάθεζη δείγμαηορ από ππομηθεςηή: ΟΥΗ 
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ΑΠΟΦΑΗ 

Έσονταρ ςπότη: 

Σηο δηαηάμεηο : 

1) Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

2)  Σεο ΤΑ 11389/93 "Πεξί εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ΟΣΑ" (Τ.Α. 11389/8-3-1993) 

3) Σνπ N. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη θνηλνηηθφο θψδηθαο» θαη ηελ Δγθχθιην 2 (Αξ. πξση. 2037/11-1-

2007) ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. 

4)Σνπ Ν. 3852/2010  «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α). 

5) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν –Πξφγξακκα Γηαχγεηα- 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6) Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/20-6-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κε ηνλ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/4-9-2009), άξζξν 46 «Πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο» 

7) Σεο εγθπθιίνπ 11 (Αξ. πξση. 27754/28/6/2010) ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Απνδνρή ηεο αξ. 204/2010 

γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ.- Γαπάλεο δεκνζηεχζεσλ δηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ  ΟΣΑ Α΄ βαζκ.»  

8) Σεο κε αξηζκ. Π1/4089 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 2498/4-11-2011) «Δμαίξεζε απφ ηελ έληαμε 

ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) κέρξη 31.12.2012, πξνκεζεηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα»    

9) Σνλ Ν. 4013/2011 πεξί  «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

λ. 3588/07 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

10)Σηο ππ΄ αξ. 197/2011 θαη 207/2012 Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

11)Σελ κε αξ. πξση. 199/13-01-2012 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην 

εηδηθφ ζρνιείν Αξηδαίαο θαη ην ηκήκα έληαμεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Αξηδαίαο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο» κε θσδηθφ MIS 383653 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μαθεδνλία – Θξάθε» 

12) Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δ.Π. Μαθεδνλία- Θξάθε 2007-2013  κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην ΔΣΠΑ θαη Δζληθνχο πφξνπο. Σν ελάξηζκν ηνπ έξγνπ είλαη 2012ΔΠ00880100 ηεο ΑΔΠ 0088.   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

Αλνηθηφ δεκφζην δηεζλή  δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ σαμηλόηεπη  ηιμή ζε Δςπώ, 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο Δκαηόν Δίκοζι Σεζζάπυν Υιλιάδυν Γιακοζίυν πενήνηα Γύο Δςπώ 

και ηπιάνηα εννέα  Λεπηών (124.252,39 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζρνιηθψλ αλαγθψλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο παξνχζεο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ε νπνία ζπλεζηήζε κε ηελ κε αξηζκφ 25/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ  πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ θαη θαηφπηλ 
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θαλνληθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ή ζηνλ ειιεληθφ ηχπν (άξζξν 10 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993). 

 

 

 

Καηαληκηική ημεπομηνία 
δημοζίεςζηρ ζηον Ημεπήζιο 

ηύπο 

Ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ζηο 
ηεύσορ Γιακηπύξευν 

Γημοζίυν ςμβάζευν (ΦΔΚ) 
 

Πποϋπολογιζθείζα δαπάνη 
ζε εςπώ ζςμπ. ΦΠΑ 

 
26-04-2013 

26-04-2013 124.252,39€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Αναθέηοςζα Απσή - Ανηικείμενο ηος Γιαγυνιζμού 

1.1. Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ν ΓΗΜΟ  ΑΛΜΩΠΙΑ 

1.2. Ζ δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο είλαη: 

Σν Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεκαξρείν) ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ΣΚ 58400 Αξηδαία. 

1.3. Ο Γηαγσληζκφο αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο  

«παθέησλ» (Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ, Ε, Ζ, Θ ) ηα νπνία αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α', πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

1.4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα «παθέηα», γηα ηε 

ζπλνιηθή φκσο πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα θάζε «παθέηνπ», φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη κνλνζήκαληα 

ζην Παξάξηεκα Α΄. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ελφο «παθέηνπ» επηθέξεη απηφκαηα ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξνπ ηνπ «παθέηνπ». Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή 

γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε «παθέηνπ». Δμαίξεζε ζε απηφ είλαη ην «παθέην Θ: 

Λνηπφο Δμνπιηζκφο» φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξα είδε ηνπ «παθέηνπ» θαη φρη αλαγθαζηηθά γηα ην ζχλνιφ ηνπ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα είδε ηνπ παθέηνπ 

μερσξηζηά. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππνβιεζνχλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

1.5. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ επηζπλάπηνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

Παξάξηεκα Β΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  
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2. Πποθεζμία Παπαλαβήρ Σεςσών - Παποσή Γιεςκπινίζευν 
 

2.1. Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε καδί κε ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε 

απηήο, δηαηίζεηαη απφ ηνλ Γήκν  Αικσπίαο , Σκήκα Πξνκεζεηψλ  (νδφο Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ, ΣΚ: 

58400), Πιεξνθνξίεο θ. Πεηξνχζεο Ησάλλεο & θ. Υξηζηνπνχινπ Μαξία, ηει.: 23843 50291 & 50254, 

Fax: 23840 21226,  θαηά ηηο εξγάζηκεο  ψξεο θαη εκέξεο, έλαληη ηηκήκαηνο 10,00 €, ελψ δηαηίζεηαη θαη 

δσξεάλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν  www.dimosalmopias.gov.gr. Οη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ Πξνθήξπμε, κέρξη  θαη επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ), απφ ην  γξαθείν 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ.  

2.2.  Γηεπθξηλίζεηο    ή  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε δίδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο 

παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν 

ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Οη Τπνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη λα 

επηθαινχληαη απαληήζεηο πξνθνξηθέο ή δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.dimos/
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3. Οπιζμοί: 
3.1. Πξνο θαηαλφεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, δίδνληαη νη παξαθάησ νξηζκνί γηα ηνπο εμήο 
φξνπο: 

 «Αναθέηοςζα Απσή»:             ΓΗΜΟ   ΑΛΜΩΠΙΑ 

 «Δνδιαθεπόμενορ» : Κάζε Φπζηθφ ή Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηε 

δηαδηθαζία. 

 «Τποτήθιορ»: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ε έλσζε πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιιεη 

πξνζθνξά. 

 «Δπιηποπή Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού» ή «Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ ηυν Αποηελεζμάηυν 

ηος διαγυνιζμού»: Ζ  Δπηηξνπή πνπ ζπλεζηήζε δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 25/2013  απφθαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ  εηζήγεζε πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο  αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

  «Ανάδοσορ» ή «Ππομηθεςηήρ»: Ο Τπνςήθηνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε ζχκβαζε 

πξνκεζεηψλ ηεο παξνχζαο, κέζσ ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί θαη ζα ππνγξαθεί, κεηά ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο 

παξνχζαο. 

 «Σεύση Γιαγυνιζμού»: Ζ παξνχζα δηαθήξπμε κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηήλ παξαξηήκαηα πνπ 

εθδίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρνπλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ν παξψλ δηαγσληζκφο. 

 «Πποζθοπά»: Ζ Πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη Τπνςήθηνη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ, θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηξεηο ππνθαθέινπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα α) ηνλ 

Τπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, β) ηνλ Τπνθάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη γ) ηνλ 

Τπνθάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

 «Τπεύθςνη Γήλυζη»: Πξφθεηηαη γηα ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ή ζε 

πεξίπησζε αιινδαπνχ ππνςεθίνπ θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ εηδηθψο εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ 

εγγξάθνπ). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξεηαη ν φξνο Τπεχζπλε Γήισζε, ελλνείηαη 

πάληνηε φηη γίλεηαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληα. 
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4. Ημεπομηνία Γιενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμού 

4.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ       29-05-2013       , εκέξα      Σεηάπηη    θαη ψξα 

12:00  κ.κ. (ψξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ) κέρξη 13:00 κ.κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο 

πξνζθνξψλ), ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθφ πκβνπιίνπ (Γεκαξρείν) ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, Γηεχζπλζε: Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ., ΣΚ: 58400 Αξηδαία. 

4.2. Αξκφδηνη Τπάιιεινη γηα πιεξνθνξίεο: θ. Πεηξνχζεο Ησάλλεο & θ. Υξηζηνπνχινπ Μαξία, 

Σει.: 23843 50291 & 50254, θαμ: 23840 21226 
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5. Τποβολή Πποζθοπών-Φάκελορ Πποζθοπάρ- Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών 

5.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή κε λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο. 

5.2. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζθξαγηζκέλνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

ηνπο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Σπρφλ έμνδα αζθάιηζεο, 

εθηεισληζκνχ θαη κεηαθνξάο βαξχλνπλ ην δηαγσληδφκελν. 

5.3. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία,  ΓΖΜΟ  Αικσπίαο  κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

5.4. Ο δηαγσληδφκελνο θέξεη ηελ επζχλε απνδερφκελνο ηνλ θίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε γεγνλφο, έζησ 

θαη αλσηέξαο βίαο (πεξηιακβαλνκέλσλ πξνβιεκάησλ απφ ηε δηαδηθαζία εθηεισληζκνχ, θ.η.ι.) πνπ 

κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε ή κε πξνζήθνπζα ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ 

Πξνζθνξάο ηνπ. 

5.5. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

5.6. Οη πξνζθνξέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) 

ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν ζθξαγηζκέλν, δαθηπινγξαθεκέλεο, ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) 

αληίγξαθν ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα 

θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή. 

5.7. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ  

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα (Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

Γήκνπ Αικσπίαο). 

 Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 Με ηελ έλδεημε: «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ Ο  ΦΑΚΔΛΟ» 

5.8. Ο Φάθεινο ηεο «ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο 

ππνθαθέινπο: α) ηνλ Τπνθάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ηνλ Τπνθάθειν ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο, ηνλ Τπνθάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Έθαζηνο εθ ησλ ηξηψλ Τπνθαθέισλ 

ππνρξεσηηθά αλαγξάθεη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ (βλ. παράγραθο 5.7 ηοσ παρόνηος) θαη ηνλ 

ηίηιν αληηζηνίρσο: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ. 

5.9 ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ.  

5.10. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 
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κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

5.11. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ην εηδηθφ ζρνιείν Αξηδαίαο θαη ην ηκήκα 

έληαμεο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ Αξηδαίαο» ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ελλέα  (9) παθέησλ 

εηδψλ.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα «παθέηα», γηα ηε ζπλνιηθή φκσο πξνθεξπρζείζα 

πνζφηεηα θάζε «παθέηνπ», φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε παξάγξαθν 1.4 ηεο παξνχζαο θαη φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη κνλνζήκαληα ζηα Παξαξηήκαηα Α΄  θαη Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ελφο «παθέηνπ» επηθέξεη απηφκαηα ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο νιφθιεξνπ ηνπ «παθέηνπ». Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε «παθέηνπ». Δμαίξεζε ζε απηφ είλαη ην «παθέην Θ : Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο» φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

είδε ηνπ «παθέηνπ» θαη φρη αλαγθαζηηθά γηα ην ζχλνιφ ηνπ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη ε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα είδε ηνπ «παθέηνπ» μερσξηζηά. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνβιεζνχλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

5.12. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο  ηνπ 

δηαγσληζκνχ, παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 19  ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993. 

5.13. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ακέζσο 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 4.1 ηεο δηαθήξπμεο.  

5.14. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξαδίδνληαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο 

πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ πξνο θχιαμε. 

5.15. Όζνη δηθαηνχληαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ λφκηκα, 

ζε ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.16. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο ζχκθσλα κε 

ηε παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993, ζα απνζθξαγηζζνχλ θαηά εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα νξηζζεί χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε πξνο φζνπο δηθαηνχληαη λα παξεπξεζνχλ. 

5.17. Οη ππνςήθηνη εθφζνλ δελ έρνπλ αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζεο  γηα ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ή έρνπλ απνξξηθζεί νη ζρεηηθέο ηνπο ελζηάζεηο, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη δελ δχλαληαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο. 

5.18. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

5.19. Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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5.20. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξεο ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

 

 

6. Γικαιούμενοι ςμμεηοσήρ ζηο Γιαγυνιζμό – Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ 
 
6.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

(α) Φςζικά ή νομικά ππόζυπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο ή 

ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ αζρνινχληαη με ηην παπαγυγή ή  ππομήθεια, ηην ανάπηςξη και 

ζςνηήπηζη εκπαιδεςηικών ζςζηημάηυν, οπγάνυν, μησανημάηυν και πειπαμάηυν 

επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ καθώρ και με ηην παποσή ζσεηικών ςπηπεζιών. 

(β) Γηα ηηο ενώζειρ ππομηθεςηών πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα 

θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993. 

6.2. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ν φξνο "πξνκεζεπηήο" αθνξά φιεο ηηο 

πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 

6.3. Γελ γίλνληαη δεθηνί: 

(α) Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή  ΝΠΗΓ ή Α.Δ. 

ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ή Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο  θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο είλαη ελ ηζρχ. 

(β) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπο κε ακεηάθιεηε απφθαζε  γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή ή ιφγσ φηη ππήξμαλ έλνρνη  ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην 

νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα  δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

(γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπρφλ αληίζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θξίλνληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  αλά πεξίπησζε. 

(δ) Όζνη  

i. Σεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ηεινχλ ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

ii. Έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

iii. Έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε 

ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο.  

iv. Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο 

δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  

v. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη 

ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.  
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vi. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.  

vii. Δίλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

(ε) Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή  

απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 

(i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. 

(ii) Γσξνδνθία φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ  ηεο 26εο 

Ματνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

(iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

(iv) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10/6/1991 γηα ηε πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

(v) Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία. 

6.4. Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε 

ησλ Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο ζχκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη 

αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο εθ’ φζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα 

είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ 

πξντφληνο. 

 

 

 

7. Τποθάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ 
 

7.1. Ο Τποθάκελορ Γικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ πεξηέρεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

7.1.1 Πιζηοποιηηικό Δγγπαθήρ ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ επηκειεηήξην πνπ ζα έρεη 

εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

7.1.2 Δγγύηζη ςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ΄ (1) 

ηεο δηαθήξπμεο.  

7.1.3 Σα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: 

α. Έλληνερ Πολίηερ: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη  φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα ηεο  ζπκκεηνρήο ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

δσξνδνθίαο, απάηεο, λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 ε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο θαη δελ έρνπλ 
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θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή 

δηαγσγή ηνπ.  

2.Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο  Αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ  

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή δελ ηεινχλ ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.   

3.Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη αλ 

είλαη ελήκεξνη  σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε πεξίπησζε  εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 7.1.3.α.2 θαη 

7.1.3.α.3 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

β. Οι Αλλοδαποί: 

1.Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 7.1.3.α.1. 

 2.Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ 

7.1.3.α.2 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

7.1.3.α.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

γ. Σα νομικά ππόζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ 7.1.3.α θαη 7.1.3.β.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ 1892/1990 (Α΄ 

101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη 

επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

3. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ.  θαη 

Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε 
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ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 7.1.3.α.1 ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο.  

4. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 

πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. Γ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο, εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε 

απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ζην κεηξψν ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 

ζπκκεηέρνπζα ζην Γηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7
α
.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 

2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ 1892/1990, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

 

δ. ςνεηαιπιζμοί: 

1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη  θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ 

ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 7.1.3.α.1. 

2. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 7.3.1.α.2 θαη 7.3.1.α.3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο ησλ άξζξσλ 7.3.1.β.2 θαη 7.3.1.β.3 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο.  

3. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

 

 

ε. Οι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά: 

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

έλσζε. 

 

7.1.4 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ. 

7.1.5 Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.  

7.1.6 Γήλυζη σώπαρ καηαγυγήρ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεηαη.   

7.1.7 Τπεύθςνη δήλυζη ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα 

εηδψλ. 

7.1.8 Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ έρνπλ  απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ 

θάπνηα Διιεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ ή  ΝΠΗΓ ή Α.Δ. ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ή Οξγαληζκφ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο  θαη ν απνθιεηζκφο ηνπο 

είλαη ελ ηζρχ.  

7.1.9 Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα 

πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ιφγσ θαηαδίθεο ηνπο 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε  γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή ή ιφγσ φηη 
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ππήξμαλ έλνρνη  ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα  

δηαπηζηψζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

7.1.10 Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ  ππνβάινπλ ςπεύθςνη δήλυζη ηνπ αξζ. 8 ηνπ 

Ν. 1599/86 φηη δελ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο 7.1.8 θαη 7.1.9 ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

7.1.11 Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

7.1.12 Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ αξζ. 8 ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ή φηαλ 

δελ έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  

7.2 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. ηελ θαηά ηα άλσ 

έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη δεηνχκελεο λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

 

 

 

8. Τποθάκελορ Σεσνικήρ Πποζθοπάρ 
 

8.1 Ο Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο ηα 

αθφινπζα: 

8.1.1 Λεπηομεπή Πεπιγπαθή για κάθε πποζθεπόμενο είδορ, ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκα 

prospectus ή θαηαιφγνπο πνπ ζα επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

είδνπο. ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έληππα είλαη ππνρξεσηηθφ ζηε ζέζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

αληηθεηκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ θαη λα δηεπθξηλίδεηαη ν ηχπνο πνπ πξνζθέξεηαη, 

κε ηξφπν κνλνζήκαλην, έηζη ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θακία ακθηβνιία σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

πξνζθεξνκέλνπ είδνπο. 

Παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ ζεσξείηαη φηη ζπλεπάγεηαη ανξηζηία ηεο πξνζθνξάο θαη απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Δηδηθφηεξα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θάζε είδνπο ζα ππάξρεη: 

α. Υψξα πξνέιεπζεο - θαηαζθεπήο. 

β. Καηαζθεπαζηηθφο - Πξνκεζεπηηθφο Οίθνο. 

γ. Σχπνο ή κνληέιν πξνζθεξνκέλνπ ή αξηζκφο ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ. 

Γηα ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ν δηαγσληδφκελνο απαηηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο «θαηαζθεπήο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ καο». 

8.1.2 ηε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ςπεύθςνη 

δήλυζη θευπημένη ηος νομίμος εκπποζώπος ηηρ επισείπηζηρ ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 



   16 

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. 

8.1.3 Τπεύθςνη δήλυζη ηος ππομηθεςηή για ύπαπξη και παποσή ανηαλλακηικών γηα κία 

πεληαεηία θαζψο θαη δήισζε κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ έηε ή φπσο αλαιπηηθά 

νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο – εηδηθνχο φξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη ηελ 

δσξεάλ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ δελ ζα νθείινληαη ζε θαθνχο ρεηξηζκνχο ή θαθή κεηαρείξηζε ησλ 

νξγάλσλ. 

8.1.4 Απαξαηηήησο θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ε θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θύλλο ζςμμόπθυζηρ, φπνπ ν θάζε πξνκεζεπηήο ζα απαληά παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν θαη κε 

ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε ζε φια ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε παξαπνκπέο θαη 

ηερληθέο επεμεγήζεηο φπνπ απαηηείηαη, ζε πεξίπησζε δε δηαθσλίαο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη κε 

ζαθήλεηα ηα ζεκεία απφθιηζεο. Πξνζθνξέο πνπ ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΗ ή ζπκθσλνχκε θιπ. 

ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία ζα απνθιείνληαη.  

8.1.5 ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ θαηαηίζεληαη βιβλία - οδηγοί ή CD ηα νπνία 

ζα πεξηέρνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο-ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαηά πξνηίκεζε 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή. 

Δπίζεο ςπεύθςνη δήλυζη φηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ παξάδνζε ηα 

βηβιία - νδεγνί λα δηαηεζνχλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ην ινγηζκηθφ 

φπνπ απαηηείηαη. 

8.2 ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ε αξίζκεζε θαη νη νλνκαζίεο 

ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζα είλαη φπσο αθξηβψο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

8.3 ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη 

εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα. 

8.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ελεκέξσζε - επίδεημε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί 

απφ ηελ ρνιηθή Μνλάδα 

8.5. Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα θέξεη ην 

ζήκα CE ή ηζνδχλακν φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη λα δηαζέηεη ην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δήισζεο ζπκκφξθσζεο CE ή ην ηζνδχλακν. 

8.6 Αλαληηζηνηρία ηερληθήο πξνζθνξάο - ηερληθψλ θπιιαδίσλ - prospectus κεηαμχ ηνπο είηε κε απηή 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απνηειεί νπζηαζηηθφ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

9. Δγγςήζειρ 

 

9.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα 

απηφ. 

9.2 Οη εγγπήζεηο αλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ Διιεληθή ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

9.3 Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

εηδψλ, κε ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
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πξνζθνξάο, πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε θαη λα είλαη ζχκθσλε, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε 

ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ΄ (1). 

9.4 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ, 

ρσξίο Φ.Π.Α. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη λα  είλαη ζχκθσλε, επί 

πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ΄ 

(2).   

9.5 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο: 2,5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ρσξίο Φ.Π.Α. θαη γηα δχν 

ηνπιάρηζηνλ έηε θαη ζχκθσλε κε ην αληίζηνηρν ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα Δ΄(3). 

9.6 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993. 

 

 
 
 

10. Φάκελορ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 
 

10.1 ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

Τπνςεθίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη ζπληαγκέλε ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ΄ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

10.2 Με ηελ πξνζθνξά ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά «παθέην» εθηφο ηνπ «παθέηνπ Ι 

» φπνπ κπνξεί λα δνζεί πξνζθνξά γηα έλα ή θαη πεξηζζφηεξα είδε, κε ηε ζπκπιήξσζε πηλάθσλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ1  & Παξαξηήκαηνο Σ2΄ αληίζηνηρα, κνξθήο πνπ παξαηίζεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ, ήηνη ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη 

εγθαηάζηαζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ – «Πίνακας 

Ανηιζηοίτιζης Ειδών και Ποζοηήηων με Τόποσς Παράδοζης» Σα νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελα είδε, 

φξγαλα, παξειθφκελα ή αληαιιαθηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ επηβαξχλνπλ 

επηπιένλ ηελ ηηκή, αιιά πεξηιακβάλνληαη ζ ΄ απηή. Ζ ηηκή, ρσξίο ΦΠΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

10.3 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, ρσξηζηά γηα θάζε παθέην, εθηφο ηνπ «παθέηνπ Θ» φπνπ 

κπνξεί λα δνζεί πξνζθνξά γηα έλα ή θαη πεξηζζφηεξα είδε, κε ηε ζπκπιήξσζε πηλάθσλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ1 & Παξαξηήκαηνο Σ2΄ αληίζηνηρα, κνξθήο πνπ παξαηίζεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

10.4 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο θαη ηηο πεξηγξαθέο 

πξντφλησλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, ζηε ζχκβαζε, ζηε δηαθίλεζε θαη ζηελ ηηκνιφγεζε. 

10.5 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα έληππα ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο ηνπ «παθέηνπ» πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο, νη ππφινηπεο 

δε δηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε απηήλ. Πξνζθνξά πνπ δελ αλαγξάθεη ηελ ηηκή κνλάδαο νινγξάθσο 

ζεσξείηαη άθπξε γηα ην παθέην. 

10.6 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

10.7 Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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10.8 Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ ζε μέλν λφκηζκα 

ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

10.9 Δθ’ φζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. 

10.10 Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα παθέησλ επνκέλσο ε ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ην 

πιήξεο «παθέην», εθηφο απφ ην «παθέην Θ: Λνηπφο Δμνπιηζκφο» φπνπ ε ηηκή ζα δίλεηαη γηα ην 

θαζέλα απφ ηα είδε μερσξηζηά. 

 

 

 

11. Αξιολόγηζη Πποζθοπών 
 

11.1 Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε 

θξηηήξην  ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

11.2 Γπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο πθίζηαηαη γηα έλα ή πεξηζζφηεξα «παθέηα», γηα ηε ζπλνιηθή 

φκσο πξνθεξπρζείζα πνζφηεηα θάζε «παθέηνπ», φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη κνλνζήκαληα ζην 

Παξάξηεκα Α΄. Απφξξηςε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ελφο «παθέηνπ» επηθέξεη απηφκαηα ηελ 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιφθιεξνπ ηνπ «παθέηνπ». Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή 

γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θάζε παθέηνπ. Δμαίξεζε ζε απηφ είλαη ην «παθέην Θ: Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο» φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

είδε ηνπ «παθέηνπ» θαη φρη αλαγθαζηηθά γηα ην ζχλνιφ ηνπ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη ε ζπλνιηθή ρακειφηεξε ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα είδε ηνπ «παθέηνπ» μερσξηζηά. 

11.3 Ζ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα γίλεη βάζεη ηνπ «Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Σ΄ ηεο παξνχζεο. 

 

 

12. Δνζηάζειρ – Πποζθςγέρ 
 

12.1 Γηα ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ ηζρχνπλ νη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 15 

ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993. 

12.2 Απνθαζίδνλ φξγαλν επί ησλ ελζηάζεσλ είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

13. Καηακύπυζη Γιαγυνιζμού 
 

13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο  φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 

ηεο παξνχζαο. 

13.2 Σα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηα νπνία δελ παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ 

ππνςεθίσλ, ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

13.3 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ 

λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: 

α) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, 

β) εάλ ην απνηέιεζκα θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, 

γ) εάλ ππήξμε κεηαβνιή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν, 
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δ) εάλ θαλείο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ πξνζθφκηζε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε ζρέζε κε ηα 

απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

13.4 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη επίζεο λα καηαηψζεη νξηζηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

(α) φηαλ δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ, ή (β) φηαλ 

ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

13.5 ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία.: 

α. Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο. 

β. Σελ πνζφηεηα. 

γ. Σελ ηηκή. 

δ. Σνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. 

ε. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο 

θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε. 

ζη. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

δ. Σα ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλσζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

απφθαζεο απηήο είλαη άθπξε.   

13.6 Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ  

αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

13.7 Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 

15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο ν ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

13.8 Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη 

ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή 

ηειενκνηνηππία 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, ε δε εγγχεζε ζπκκεηνρήο παξακέλεη ζε ηζρχ 

θαη απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε θαη απνδνρή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

13.9 Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηελ  ζχκβαζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-

1993. 
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14. Όποι ύμβαζηρ- Γικαιώμαηα και Τποσπεώζειρ 
 

14.1 Υπόνορ Παπάδοζηρ-Παπαλαβή 

14.1.1 Υξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ηνπο νξίδνληαη νη ελελήληα (90) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

14.1.2 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ή λα κεηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 27 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993. 

14.1.3 Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ νξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν 

14.1.1 ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

14.1.4 Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηηο αξκφδηεο ηξηκειείο επηηξνπέο παξαιαβήο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Γήκν, κε βάζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

• ηε ζχκβαζε 

• ηε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

• ηα θπιιάδηα (prospectus) ησλ εηδψλ πξνκήζεηαο πνπ θαηαθπξψζεθαλ 

14.1.5 Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη ην πνιχ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ άθημε 

ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

 

14.2 Σπόπορ Πληπυμήρ 

14.2.1 Ζ πιεξσκή  ζα  γίλεη  κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

14.2.2 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιεξσκή είλαη ηα εμήο: 

i. ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ. 

ii. ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ. 

iii. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ. 

iv. ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ, 

v. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ, 

 

 

14.2.3 Ζ επζχλε ηεο πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο ζηνλ θνξέα ζα 

γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξέα. 

14.2.4 Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Απαηηήζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ 

αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ  

αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ 

βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

Σπρφλ ηξαπεδηθά ηέιε ή θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλνληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο θαζψο θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.   
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15. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΤΜΒΑΗ 
 

15.1 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε ε ζχκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε. 

15.2 Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

πξνκεζεπηή κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή 

κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν 

ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή. 

15.3 Ζ ζχκβαζε 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 πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα. 

δ. Σελ ηηκή. 

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ. 

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

ζ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

η. Σνλ ηξφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο. 

15.4 Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο 

πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή 

παξαδξνκψλ. 

15.5 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

β. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

γ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

16. Δθαπμοζηέο Γίκαιο 
 

16.1 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 

εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο γηα θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

16.2 Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο Δδέζζεο, 

ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην. 

 

                                                        Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 

 

 

                                                            ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΟΖ 


