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Στην Ερμούπολη σήμερα 1/8/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ.
Πρωτ.17236/28-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
3. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Σερεμέτη Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 4o:Κατάρτιση όρων διακήρυξης που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 16857/25-72016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σας αποστέλλουμε το σχέδιο διακήρυξης που αφορά την “Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού” και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του.
2.Το με αρ. πρωτ. 15144/1-3-2016 (ΑΔΑ ΩΘΨΒΟΡ1Ι-Η1Π) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με
θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε
2016”.
3.Τη με αρ. 135/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού».

4.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα καταρτίσει τους όρους διακήρυξης που αφορά την “Προμήθεια
λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
6.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης που αφορά την
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”, ως εξής:

“Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διακηρύττει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
ανά ομάδα που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων , φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού.» Αρ.μελ. 14/2016
Άρθρο 1ο - Διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την προμήθεια.
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν :
στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών,
στο ν.3886/2010
στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1.2.95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
 στον Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 στον Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
 στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων",
 στο Π.Δ.394/96, "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", (Φ.Ε.Κ.266/A/96 ή του οικείου
Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της εκδόσεως νέων βάσει του
2286/95),
 στο Π.Δ.370/1995 (Φ.Ε.Κ.199/Α/95) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί
κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο κ.λ.π.", προκειμένου για προμήθειες αξίας
200.000 ECU και άνω,
 στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του
Ν.2286/95,
 στον Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ.
29/α/96), 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 138/96) και του Π.Δ. 82/96 Φ.Ε.Κ. (66/Α/96),
 στον Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135Α) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων η προμηθειών του Δημοσίου η των Νομικών Προσώπων του
ευρύτερου Δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05 (ΦΕΚ 30Α) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279Α),
 στο Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178Α),
 στο Π.Δ. 60/07
 στον Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 όλη την σχετική Νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους «περί ένταξης προμηθειών στο
Ε.Π.Π.»,
 το Π.Δ. 59/07 (ΦΕΚ 63 Α/16-3-2007) : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.




Άρθρο 2ο - Συμβατικά στοιχεία.
2.1. Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι :
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Διακήρυξη.
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Προϋπολογισμός Προσφοράς.
Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, , τεχνικές προδιαγραφές), της προσφοράς του
μειοδότη.
1.
2.
3.
4.
5.

2.2. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Διακήρυξης
Άρθρο 3ο - Προϋπολογισμός προμήθειας.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 40.143,17€ συν ΦΠΑ 24%
9.634,36 € , ήτοι συνολικά 49.777,53 €. ΚΑ 02.20.6662.001.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του Πρόχειρου Διαγωνισμού και σύμφωνα με την
απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) .
Άρθρο 4ο - Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός.
4.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης, πλατεία Ευρώπης, Τ.Κ. 84100 Ν. Σύρος την ___ – __________ – 2016 ημέρα
_________, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
4.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από
τον υπάλληλο ΜΑΡΑΓΚΟ ΜΑΡΚΟ στο τηλέφωνο 2281362528 κατά τις εργάσιμες ώρες.
4.3. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης
των προσφορών) ορίστηκε με την με αριθμό 594/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την __ – _____ – 2016 ημέρα
________________, στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της
περίληψης διακήρυξης.
Άρθρο 5ο – Δημοσίευση - Προθεσμίες διαγωνισμών.
5.1. Ο Ο.Τ.Α. που διενεργεί την προμήθεια, μεριμνά για την δημοσίευση της περίληψης των
ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης .Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο (δημοσίευση σε 1 εφημερίδα) βαρύνει τον
προμηθευτή.
Άρθρο 6ο - Δεκτοί στον διαγωνισμό.
Για την συγκεκριμένη προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό :
 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
 Συνεταιρισμοί,
 Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
Άρθρο 7ο - Προσφορές.
7.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον ανοικτό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή
πρόσκληση. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.
7.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού.
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7.3. Σε περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος
άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
7.4. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή φθάνουν στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
 η λέξη ΄΄ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ με κεφαλαία γράμματα,
 ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια,
 ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης,
 η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
 τα στοιχεία του αποστολέα.
7.5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο ακόμη κι αν το ίδιο είναι
αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει τη συμμόρφωση των
διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. Με ποινή να μη
γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11.7 της υπ’ αριθμό
11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :
Ο ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη μόνο τιμή
ανά ομάδα, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται δύο φάκελοι , ο ένας φάκελος
φέρει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής , τα πρωτότυπα τεχνικά στοιχεία και τον
πρωτότυπο φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο δεύτερος φέρει τα αντίγραφα. Ως πρωτότυπα
νοούνται και τα ακριβή αντίγραφα ή απλά φωτοαντίγραφα πλην της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς που πρέπει να είναι πρωτότυπα. Όσα
δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι πρωτότυπα σύμφωνα με τα παραπάνω απορρίπτονται
ως άκυρα και ανίσχυρα.
Μέσα στον φάκελο με τα πρωτότυπα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η
εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με
την ένδειξη ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄,
γ. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα
αναγράφει την ομάδα που απευθύνετε. (Εάν π.χ. ο προμηθευτής επιθυμεί να δώσει
προσφορά για όλες τις ομάδες θα πρέπει να καταθέσει τέσσερις φακέλους οικονομικών
προσφορών)
δ. σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν - λόγω μεγάλου
όγκου - να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄ και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου,
ε. οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από
τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, την
μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών,
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στ. ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων πρέπει να
αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν,
7.6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
7.7 Λόγω του ότι η προμήθεια αφορά ομαδοποιημένα υλικά, μπορεί ο κάθε
προμηθευτής να δώσει προσφορά για όλες ή μερικές ή ακόμη και μία ομάδα
μεμονωμένα από τις περιλαμβανόμενες στη μελέτη ομάδες είδών.
Άρθρο 8ο - Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής.
8.1. Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό δημοτικών ή κοινοτικών
προμηθειών, θα υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα
δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.τ.λ.) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των εδαφίων γ και δ, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία, της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό
πιστοποιητικό,
2. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή
αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για όσους ασκούν το γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που
θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
3. εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνησίου της
υπογραφής του εκπροσωπευόμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο,
4. καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία,
5. οι προσφορές που κατατίθεται στην υπηρεσία μέσω ταχυδρομείου με ποινή
αποκλεισμού θα υπάρχει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε όλες τις υπεύθυνες
δηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Προσφορά που περιλαμβάνει ελλιπή τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής, θα
απορρίπτεται από τον διαγωνισμό. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση
συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί
στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή
μνεία στην προσφορά σχετικά μ’ αυτό.
Κάθε προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του με ποινή αποκλεισμού και τα
παρακάτω στοιχεία :
 υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
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 υπεύθυνη δήλωση, ότι αναλαμβάνει να παραδώσει καινούργια και σε κατάσταση άριστης
λειτουργίας τα υλικά σε χώρο υπόδειξης του Δήμου,
 υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υλικών.
 Υπεύθυνη δήλωση για τις ομάδες που συμμετέχει στον διαγωνισμό
8.4. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση,
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
8.5. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών
εφόσον :
 ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη
διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος,
 στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και οι παραγωγικές επιχειρήσεις, σε συνολικό
ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς,
 κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των
περιπτώσεων 3 και 4 του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης.
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο
σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια
τιμή. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν επίσης να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στην περίπτωση που η παραπάνω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, προκειμένου για Δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 9ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Κατακύρωση - Σύμβαση.
9.1. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελο που θα περιέχει δύο φακέλους , έναν με
τα πρωτότυπα και έναν με τα αντίγραφα. Στον φάκελο με τα πρωτότυπα θα περιέχονται:
α. τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 της διακήρυξης,
β. Τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους, με σχέδια και άλλες πληροφορίες που
καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, με λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές
τους,
γ. ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο της/των οικονομικής/ων προσφοράς/ων, συντεταγμένη/ες
κατά τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
9.2. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή διαγωνισμού, του άρθρου 4.3. της
διακήρυξης, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο αυτό.
9.3. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρείες
ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι
προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που κατέθεσε,
εκτός από μία με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να
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συμμετέχει σε διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος της εταιρείας που συμμετέχει σ’
αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτήν με μισθό ή με άλλο τρόπο αμοιβής.
9.4. Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1, κηρύσσεται το τέλος της
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε
λόγο, η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακύρωσης του διαγωνισμού, εκτός αν
η επίδοση προσφορών άρχισε πριν από την ώρα λήξεως και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και
μετά από την ώρα αυτή, οπότε οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη
της ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
επιτροπή ως εκπρόθεσμες.
9.5. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και
αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά
επίδοσης. Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό,
αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και από όλα συνολικά τα μέλη της επιτροπής.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, η επιτροπή συνεδριάζει και
αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή
του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται σαν
απαράδεκτες. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία και δεν
παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στον
διαγωνισμό. Στη συνέχεια ελέγχονται τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στον
διαγωνισμό.
9.6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, μπορεί να αποσφραγιστεί αμέσως ,εφόσον δεν
αποσφραγιστεί την ίδια ημέρα η υπηρεσία θα αποστείλει σχετική πρόσκληση τρείς
τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης προκειμένου να αποσφραγισθούν ,
την ημερομηνία που θα καθορίσει η υπηρεσία, παρουσία όλων όσων οι προσφορές κρίθηκαν
τελικά αποδεκτές .
9.7. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη του
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιων
του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότησή του.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
9.8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους
σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται με απόδειξη στον υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των υπολοίπων στοιχείων τους, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίνονται
αποδεκτές, στο αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους, την ίδια ημέρα ή σε ημερομηνία
και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους. Όσες προσφορές δεν κρίνονται
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των
προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’ αυτό.
9.9. Όταν τελειώσει η παράδοση των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει τον κύριο φάκελο κάθε
διαγωνιζομένου σύμφωνα με τη σειρά παραδόσεως, ο οποίος θα περιέχει τα ζητούμενα
δικαιολογητικά, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Οι φάκελοι που περιέχουν την
οικονομική προσφορά παραμένουν σφραγισμένοι αφού έχει ήδη γραφτεί πάνω σ’ αυτούς ο
αύξοντας αριθμός του διαγωνιζομένου. Όταν μονογραφούν τα δικαιολογητικά όλων των
προσφορών εξέρχονται από την αίθουσα όλοι όσοι βρίσκονται εκεί και η συνεδρίαση γίνεται
μυστική. Η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει
για όσους θα αποκλεισθούν. Ειδικότερα προσφορές ανά ομάδα, που δεν συμφωνούν προς
τους όρους της διακήρυξης ή τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται από τον διαγωνισμό.
Όταν γίνει πάλι συνεδρίαση δημόσια ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που
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αποκλείονται από το διαγωνισμό, καθώς επίσης και τους λόγους αποκλεισμού των και τους
καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά
τους. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι που περιέχουν την τεχνική και οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων και διενεργείται η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή του Διαγωνισμού
για να κατατάξει σε Συγκριτικό Πίνακα ανά ομάδα ειδών όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους, κατά αύξουσα σειρά της τελικής
προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου. Αναφέρεται προς τους υποψηφίους προμηθευτές ότι
αναδεικνύεται ως μειοδότης ο διαγωνιζόμενος που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά
ομάδα και τονίζεται προς αυτούς ότι όσοι ανακηρυχθούν ανάδοχοι υποχρεούνται να
υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας.

9.10. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή έχει όρους υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
9.11. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις και μη τεχνικά αιτιολογημένες
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.12. Σε κάθε περίπτωση, για την κατακύρωση της προμήθειας αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας, είναι δυνατό να ληφθεί και μετά
την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και
ο προμηθευτής.
9.13. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
1.
το είδος,
2.
την ποσότητα,
3.
την τιμή,
4.
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό,
5.
τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν δεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών,
6.
τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει
στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη,
7.
την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
9.14. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Ο προμηθευτής μπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από
την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Και στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος
παράδοσης των υλικών, αρχίζει να υπολογίζεται 10 ημέρες μετά από την ημερομηνία
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εάν η σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της
προθεσμίας των 10 ημερών όπως αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
9.15. Εάν η κατακύρωση ή ανάθεση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η
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δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
9.16. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της 11389/93 απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών.
9.17. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη
παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :
1. τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
2. τα συμβαλλόμενα μέρη,
3. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,
4. την τιμή,
5. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
6. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, (αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης
και της σύμβασης η οποία θα υπογραφτεί με τον Ανάδοχο),
7. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,
8. τις προβλεπόμενες ρήτρες,
9. τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
10. τον τρόπο πληρωμής,
11. τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή,
12. τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
13. την παραλαβή των υλικών.
9.18. Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία επίσης συμφωνεί ο
ανάδοχος. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Υπογράφεται
τέλος από τον Δήμαρχο.
9.19. Η σύμβαση τροποποιείται εάν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
9.20. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
11 παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο
ασήμαντο,
12 παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,
13 έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις,
14 εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση.
Άρθρο 10ο - Εγγυήσεις.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας (τιμή προσφοράς) χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ
την υπογραφή της σύμβασης.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλομένους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί κάποια από τις ομάδες:2,3,4, θα είναι
υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της προσφοράς δίχως ΦΠΑ και θα ισχύει για χρονικό
διάστημα ενός ημερολογιακού έτους μετρούμενος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
Άρθρο 11ο - Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών.
11.1. Όλες οι προσφορές θα είναι σε Ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης των ειδών
και θα περιλαμβάνονται σ’ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται από την διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή
με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα ανά ομάδα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη με απόφαση αρμοδίου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.
11.3. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση. Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που
προβλέπεται από το Νόμο βαρύνει τον Δήμο.
Άρθρο 12ο - Ισχύς προσφορών.
12.1. Οι προσφορές θα ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα απ’
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα, για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
12.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί – χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα
για αντιρρήσεις – να παρατείνει πριν από τη λήξη της την ανωτέρω προθεσμία κατά ανώτατο
όριο ίσο με το προαναφερόμενο, κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των
προσφορών, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης (ή οι συμμετέχοντες εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ή διαδικασία) για την συνέχισή του
και την κατάρτιση σύμβασης.
Άρθρο 13ο - Ενστάσεις.
13.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης,
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση
τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής : με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού, κατά χρονικό
διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή όσον αφορά στη
δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
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β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, κατά την διάρκεια του
διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό, υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
13.2. Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους στην Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 14ο - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή προμηθευτών στο διαγωνισμό προτιμάτε
να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και επίσημα
γενικά έγγραφα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση. Τα ζητούμενα
δικαιολογητικά θα είναι πλήρη και σαφή σε όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερμηνεύεται σε βάρος του προμηθευτή. Επιτρέπεται η υποβολή τυποποιημένων τεχνικών
στοιχείων στα αγγλικά (π.χ. πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών, καμπύλες λειτουργίας κλπ.).
Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες, τη μετάφραση
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς.
Άρθρο 15ο - Χρόνος παράδοσης υλικών.
15.1. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού, ορίζεται σε τρείς (3)
ημερολογιακούς μήνες.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται, Καθώς ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το υλικό μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.
15.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι
μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, να
παρατείνει μέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8
ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
15.3. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από
την επιτροπή παραλαβής, μέχρι έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση,
άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε
έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
15.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
νωρίτερα.
15.5. Με κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τους, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να συνοδεύει τα υλικά με δελτίο αποστολής το οποίο θα υπογράψει ο
υπεύθυνος παραλαβής.
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15.6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 16ο - Παραλαβή.
16.1. Η παραλαβή των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών
του Δήμου, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και παρουσία
του αναδόχου εάν αυτός επιθυμεί. Η επιτροπή αποτελείτε από Δημοτικούς υπαλλήλους και
ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
16.2. Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής, αφού εξετάσει και διαπιστώσει ότι τα υλικά πληρούν τις προδιαγραφές της
μελέτης. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές, συντάσσεται πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι αυτοί και
τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ζητήσει εξέταση του προϊόντος
και από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις
προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται
να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου κατά τον
προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών
δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
Άρθρο 17ο - Χρόνος παραλαβής.
17.1. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο.
17.2. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους
ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και έλεγχους που διενεργούνται από
άλλα όργανα όπως εργαστήρια δοκιμαστήρια που ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση
που η σύμβαση προβλέπει εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο φορέα, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να
υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων του ελέγχου
στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα, ο συμβατικός τότε χρόνος παραλαβής, αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή
είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
17.3. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και μόνον τότε εφόσον
παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική
παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Τ.Α. και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισής τους.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
προμηθευτή. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 28 της
υπ’ αριθμό 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια
απόφαση.
17.4. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή
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των αναφερόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της υπ΄ αριθμό 11389/93 Απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση
χρόνο και όταν :
το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει
σύμφωνα με τον ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις,
το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραλειπτέο,
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάσταση τους εφόσον είναι δυνατό
ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής εφόσον
αποφασισθεί τιμή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις, εκδίδεται απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
17.5. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου της παραγράφου αυτής προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο ελέγχου. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής δε λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 18ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση.
18.1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 27 της υπ’ αριθμό
11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά
περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρ. 33 του ΕΚΠΟΤΑ
ως εξής :
α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης : 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης,
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα,
β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου
παράτασης, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
18.2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής
αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση όπου τα υλικά
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
18.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ’ αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις
βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση, ίσο με
ποσοστό 10 % της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο
παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα
αποτελέσματά του ματαιώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
18.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης
ή αντικατάστασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
18.5. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά το
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και ο τόκος επί του ποσού της προκαταβολής
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που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου
παράδοσης, μέχρι της προσκόμισης του συμβατικού υλικού με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
18.6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης του,
με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον
ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
18.7. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 19ο - Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση.
19.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
19.2. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού
χρόνου ή του 1/2 αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής
δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
19.3. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, καθορίζεται προθεσμία 20
ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή
τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων
ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον
ανάδοχο πριν την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης τα απορριφθέντα υλικά, δεν επιστρέφονται πριν την
παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα
παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του
10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και
εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου
τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα.
19.4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας
ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που
θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό
2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία
αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας αυτής κατά τα ισχύοντα.
19.5. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν
πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει
χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.
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Άρθρο 20ο - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
20.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
20.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17 της
παρούσης.
20.3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται
σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35, της με αριθμό 11389/93
απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.
Άρθρο 21ο - Εγγύηση.
21.1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
τεχνικών χαρακτηριστικών της μελέτης, καθώς και της προσφοράς του και ότι θα είναι στο
σύνολό του κατασκευασμένο από υλικά και εξαρτήματα άριστης ποιότητας και κατασκευής,
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά σχεδίαση, υλικά ή εργασία
κατασκευής και ότι θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη λειτουργία για την οποία
προορίζεται. Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, θα υπάρχει
ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για την ακολουθούμενη εφαρμογή - λύση και πλήρης τεκμηρίωση
των πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την
αρμόδια επιτροπή.
21.2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών, καθορίζεται στις προσφορές των
διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα έτος και θα αρχίζει
από την παραλαβή των υλικών.
21.3. Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, ολόκληρο ή τμήμα του διαπιστωθεί ότι δεν πληροί
τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών και
σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής, με
αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και παρελκομένων τους να γίνει απόλυτα
κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα
είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να το αντικαταστήσει, μέσα σε προθεσμία που
ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί
έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του
Δήμου.
21.4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί
με δικές του δαπάνες, στην άμεση αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που θα παρουσιάσει
βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή λανθασμένης συναρμολόγησης, καθώς και στην
επισκευή γενικά κάθε βλάβης υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη αμέλεια
ή παράλειψη του προμηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα το πράξει ο Δήμος σε
βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατό να
συμφωνηθεί.
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