
  

Σελίδα 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

  

 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Κουντουριώτου 80 
Τηλέφωνο : 2831040023,  
FAX          : 2831040004 
E-mail      :  marios@rethymno.gr 

 ∆ήµος Ρεθύµνου 02/08/2011 

Αρ. Πρ.:16685 

   

    

Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια : «ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» 

 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα  

15-09-2011 Πέµπτη  11:00 ΠΜ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Λ.ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ «ΚΤΙΡΙΟ 

∆ΕΛΦΙΝΙ» 

74100 Ρέθυµνο 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 359.540,00 € Ευρώ (292.308,94 € 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ) 

Κωδικοί CPV: 44300000, 31300000, 31100000, 31500000, 31600000, 32500000, 31200000. 

Χρονική διάρκεια της Προµήθειας: 4 µήνες  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί βάσει της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π.∆. 60/2007 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δηµοσίευσης 

στο Τεύχος ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για 
δηµοσίευση 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δηµοσίευσης 

στον Ελληνικό Τύπο 

05/08/2011 03/08/2011 05/08/2011 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  

Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο 

ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του 

∆ΚΚ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 

• 44300000 
• 31300000 
• 31100000 
• 31500000 
• 31600000 
• 32500000 
• 31200000 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS 
GR433 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας  

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα 

εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ 

(359.540,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 292.308,94 €)  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ, από 

πόρους, και από ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  
4 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Σύµφωνα µε το Άρθρο: Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

επί της Προκήρυξης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

15/09/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Λ. ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ «ΚΤΙΡΙΟ 

∆ΕΛΦΙΝΙ» 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
15/09/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΠΜ 
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ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

1. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. ΕΕΕΚ: Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

3. Έργο: το σύνολο του υπό ανάθεση έργου.  

4. Κυρίως Έργο: Η προµήθεια:«ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ». 

5. ∆ιακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόµο και για τους 

ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή 

και περιέχει, µεταξύ άλλων, την περιγραφή του αντικειµένου, τις προϋποθέσεις 

και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισµός. 

6. Ε∆∆: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης. Το αρµόδιο για την 

αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό 

όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την 

επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύµβασης της 

Προµήθειας και την παραλαβή της Προµήθειας (τµηµατική – οριστική). 

8. ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

9. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών για το προκηρυσσόµενο έργο, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου Ρεθύµνου ως 

Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων της Προµήθειας που θα 

επιλεγεί/ουν. 

10. Αναθέτουσα Αρχή: Ο ∆ήµος Ρεθύµνου, που προκηρύσσει το παρόν έργο και 

που θα υπογράψει µε τον/τους Ανάδοχο/ους τη σύµβαση για την εκτέλεση της 

Προµήθειας. 

11. Ο/οι προσφέρων/ντες: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

ενώσεις ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή ή κεχωρισµένη 

προσφορά που θα επιλεγεί/ουν και θα κληθεί/ουν να υπογράψει/ουν την 

σύµβαση και θα εκτελέσει/ουν η  Προµήθεια. 

12. Προϋπολογισµός Έργου: Η προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό 

Προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρεθύµνου έτους 2011 και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 

15-6662.001, 20-7335.002, 20-6654.008, 20-7135.001 που αφορούν την 

προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και συντήρηση ∆ηµοτικού φωτισµού. 

13. Συµβατική Τιµή: Η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια 

και θα αποτυπωθεί στη σύµβαση. 

14. Συµβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου της Προµήθειας.  

15. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόµενος / υποψήφιος ανάδοχος  µε 

έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
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προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 

επικοινωνίας (ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της 

Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

16. Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Quenstions): Συχνές 

ερωτήσεις και απαντήσεις που αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (site) και 

αφορούν στην εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής παροχή διευκρινίσεων επί 

της διακήρυξης και της Προµήθειας. 

 

 

 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Ρεθύµνου 

∆ιεύθυνση: Λ. Κουντουριώτου 80 , Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο 

 

Πληροφορίες επί των όρων της ∆ιακήρυξης:  

Υπηρεσία: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ονοµατεπώνυµο Αρµοδίου: ∆ρετουλάκης Μάριος  

∆ιεύθυνση: Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) Τ.Κ 74100 Ρέθυµνο 

Τηλ.: +3028310 40023, +3028310 21460 

Φάξ: +3028310 40043, +3028310 40004  

Email: marios@rethymno.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια υλικού για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ∆ηµοτικό 

φωτισµό». 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».   

2. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ.  

3. Το N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

σύµφωνα µε το άρθρο 158 παράγραφος 1δ. 

4. Το Ν. 3852/2010 φεκ 87Α’ . 

5. Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’  περί ∆ικαστικής Προστασίας. 

6. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου 

περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ». 

8. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.  

9. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 

και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 16 Νοεµβρίου 2005.  

10. Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

11. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής 

στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων 

έργων» 
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12. Του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής 

νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

13. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

14. Την υπ’ αριθµ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του 

Υπουργού Επικρατείας «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών 

εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου». Εφαρµόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από τις 

διατάξεις του 3548/2007. 

15. Την υπ αριθµό 353/2011 απόφαση της Ο.Ε. ∆ήµου Ρεθύµνου για τον καθορισµό 

των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια «υλικού για 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ∆ηµοτικό φωτισµό». 

16. Την υπ αριθµό 21/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης 

επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το 

έτος 2011 

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριµένα σε 

άρθρο της ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της 

Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95). 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ : 

 
ΑΡΘΡΟ  1ο 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τις 

αρ.274/2011, αρ.276/2011, αρ.281/2011, αρ.282/2011, αρ.389/2011, αποφάσεις 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκηρύσσει την διενέργεια ανοικτού ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµού σε Ευρώ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, µε υποβολή 

σφραγισµένων προσφορών για την ανάδειξη µειοδότη – προµηθευτή της 

προµήθειας «υλικού για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ∆ηµοτικό φωτισµό».   

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης των πιο πάνω ειδών 

ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα 

Ευρώ (359.540,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισµός χωρίς 

ΦΠΑ: 292.308,94 €). 
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Η παραπάνω προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό 

του ∆ήµου Ρεθύµνου έτους 2011 και συγκεκριµένα τους Κ.Α. 15-6662.001, 20-

7335.002, 20-6654.008, 20-7135.001 που αφορούν την προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού και συντήρηση ∆ηµοτικού φωτισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα στοιχεία της σύµβασης κατά σειρά ισχύος, είναι : 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 

2. Η τεχνική έκθεση 

3. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών ή  οποία εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΨΗΣ 
ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται σε έντυπη µορφή από την 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου που στεγάζεται στο Κτίριο 

«∆ελφίνι», Παραλιακή Οδός Σοφ. Βενιζέλου, Ρέθυµνο (αρµόδιος ο κ. ∆ρετουλάκης 

Μάριος, Τηλ +30 2831040023), εργάσιµες µέρες και ώρες 08:30 π.µ. έως 14:30 

µ.µ. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο 

µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (Επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, 

ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ∆ΟΥ), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή 

να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του 

πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 

σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. Η παραλαβή της διακήρυξης 

γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορέα 

(courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα 

(courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη 

και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες 

ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα 

µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην 
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Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της προκήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.rethymno.gr από την 05/08/2011, στο κόµβο επικαιρότητα και 

στη διαδροµή ∆ηµοπρασίες - ∆ιαγωνισµοί µέχρι & πέντε (5) ηµέρες πριν τη λήξη 

της προθεσµίας των προσφορών ήτοι την 09/09/2011 ηµεροµηνία τελικής 

λήψης των τευχών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή,  αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει 

την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές 

της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί. 

Περίληψη της προκήρυξης εστάλη προς δηµοσίευση στον ελληνικό τύπο στις 

05/08/2011 σύµφωνα και µε το Ν. 3548/2007, ΦΕΚ Α 68/20.3.2007 «Καταχώριση 

δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις», εστάλη στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 05/08/2011 εστάλη 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 05/08/2011. 

Καταχωρήθηκε  επίσης και στο δικτυακό τόπο www.rethymno.gr της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τους όρους και εντός 

της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Προσφορές που 

κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής, είναι 

εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται από την Ε∆∆.  

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου 

Ρεθύµνου (www.rethymno.gr) και ειδικότερα στο σύνδεσµο Επικαιρότητα – 

∆ηµοπρασίες –∆ιαγωνισµοί.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία 

∆ιενέργειας, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο 

της παρούσας Προκήρυξης µέσα σε προθεσµία του µισού του χρόνου της 

συνολικής προθεσµίας από την δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 

διενέργειάς της. Η Υπηρεσία διενέργειας θα απαντήσει σε όλους όσους έχουν 

προµηθευτεί την διακήρυξη το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι ως όριο στην παροχή 

συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων τίθεται η µη ουσιώδης 

τροποποίηση της Προκήρυξης. Αρµόδιος για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα της 

Τεχνικής περιγραφής είναι ο κ. ∆ρετουλάκης Μάριος   
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ΑΡΘΡΟ  6ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου 

σ΄αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του έως και την  κατακυρωτική 

απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στη Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνου η οποία και αποφαίνεται σχετικά. 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 

µέχρι την ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 

προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες δηµοσίευσης της 

περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει 

κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική 

Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν ή της νοµιµότητας της 

διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 

κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και µέχρι την εποµένη 

εργάσιµη ηµέρα, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή 

αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 

ενστάσεων. 

Ένσταση κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται 

υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως την 

κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών 

από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον 

σκοπό αυτό από την Οικονοµική Επιτροπή, µόνο από διαγωνιζόµενο που 

συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από 

την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα 

(10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 

φροντίδα. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Ισχύουν επίσης τα άρθρα 148 και 150 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων». 

Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α’/1997). 
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ΑΡΘΡΟ  7ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 

ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισµοί που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. 

Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε 

προσώπου και το ειδικό µέρος της Προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί στα 

πλαίσια της υλοποίησης της Προµήθειας Στο συµφωνητικό θα πρέπει να 

ορίζεται και αντίκλητος της κοινοπραξίας – ένωσης , ήτοι πρόσωπο δεκτικό 

κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή 

• Ότι όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της 

νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του 

ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που η προκηρυσσόµενη µε την παρούσα προµήθεια κατακυρωθεί σε 

ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο 

για την ορθή εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί 

συγκεκριµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να 

το πράξει. 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να 

καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

προµήθειας συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 17.977,00 €. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει το 10% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ δηλαδή ποσό 

29.231,00 €, εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ 

στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστρέφεται στο προµηθευτή µετά την 

παραλαβή όλης της ποσότητας της προµήθειας από την αρµόδια επιτροπή εφάπαξ 

ή τµηµατικά, µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

προσφοράς του προµηθευτή και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο 

διαγωνισµό, (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ) και αφού συνταχθεί το πρωτόκολλο 

παραλαβής και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις ή ενστάσεις  

Η εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 

και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, εκτός από την 

προαναφερόµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό να 

καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου του τόπου, όπου ασκούν το 

επάγγελµά τους ή άλλης αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη 

χώρα εγκατάστασής τους, µε το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελµά 

τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τα νοµικά πρόσωπα την 

υποχρέωση αυτή έχουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για Α.Ε. και 

οι διαχειριστές για ΕΠΕ ΟΕ και ΕΕ. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης από την υπηρεσία, ο διαγωνιζόµενος όταν αυτός είναι φυσικό 

πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, θα 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συµπληρώνονται µε λεπτοµέρεια 

όλα τα προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησής του) µε την οποία 

θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισµού να αναζητήσει από 

την αρµόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης το απόσπασµα του ποινικού 

του µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί 

αµετάκλητα σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός ή 

έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, η αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσµατος 
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ποινικού µητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τµήµα Ποινικού Μητρώου της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου 

εξαµήνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(εργαζοµένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

5. Τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86, περί του ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος: 

• δεν έχει αποκλεισθεί αµετάκλητα από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν 

έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά 

την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (υπεξαίρεση, 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεοκοπία), είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του 

∆ηµόσιου Τοµέα 

• συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

• ότι θα διατηρήσουν εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσουν µόνο για τους 

σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των 

υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και 

αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή 

επιχειρηµατικό απόρρητο. 

• Ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό τους από τους 

αναφερόµενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004.  

Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο 

υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύµβασης προσκοµίζει για τη 

σύναψή της, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση 

της αναθέτουσας αρχής, τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση 

µε τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση 

αποκλείεται και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε 

τις ίδιες προϋποθέσεις. 
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6. Όλοι οι εκπρόσωποι των Νοµικών Προσώπων, πρέπει να προσκοµίσουν 

εξουσιοδότηση που να τους δίνει το δικαίωµα να παραβρεθούν στον 

διαγωνισµό και να υπογράψουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

7. Απόσπασµα του Καταστατικού των Νοµικών Προσώπων που λαµβάνουν 

µέρος στο διαγωνισµό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσµεύουν µε την 

υπογραφή τους ή πρακτικό απόφασης που εγκρίνει και παρέχει σε 

συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση για να 

υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά. 

8. Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους (Επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού) και 

οι συνεταιρισµοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 

9. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού 

Οργάνου του Νοµικού Προσώπου µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του 

υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισµό (πλην µονοπρόσωπων 

εταιριών). 

10. Σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα 

την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού, 

πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου 

διοικητικού οργάνου του Νοµικού Προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη 

για το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή), του νοµίµου 

εκπροσώπου, µε τα οποία παρέχεται σε τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση για να 

υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την προσφορά. 

11. Εφόσον δεν πρόκειται να παρευρίσκεται ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα 

αυτοπροσώπως, κατά την αποσφράγιση του φακέλου, και δεν 

περιλαµβάνεται στο ανωτέρω αναφερόµενο έγγραφο η εξουσιοδότηση σε 

τρίτο άτοµο για να παραβρεθεί στη διαδικασία αποσφράγισης, υποβάλλεται 

επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου διοικητικού 

οργάνου του νοµικού προσώπου ή εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή) του νοµίµου εκπροσώπου, µε τα 

οποία παρέχεται το δικαίωµα σε τρίτο να παραβρεθεί κατά την αποσφράγιση 

του φακέλου και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Το 

έγγραφο αυτό µπορεί να προσκοµίζεται κατά την αποσφράγιση του 

φακέλου της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. 

Οι Ενώσεις προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 

καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που 

συµµετέχει στην ένωση. 

Οι Ενώσεις προσώπων πρέπει να καταθέτουν επί ποινή αποκλεισµού 

επιπρόσθετα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

• να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία 
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• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της Προµήθειας 

που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 

Προσφοράς, 

• να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών µεταξύ τους κατά την 

υλοποίηση της Προµήθειας, 

• να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση 

όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των µελών 

της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.  Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 

οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους: 

• στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

• στο ∆ιαγωνισµό. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 

έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους 

προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 

δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προµηθευτών, οι απαιτήσεις και τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά των ως άνω περιπτώσεων  ισχύουν για όλα τα 

µέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και όχι µόνο για τον συντονιστή της. 

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά 

τουλάχιστον από ένα από τα µέλη της κοινοπραξίας ή Ένωσης 

προµηθευτών. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισµό του προσφέροντα 

από την συνέχεια του διαγωνισµού. 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο µε την 

ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

ΑΡΘΡΟ  10ο 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, τις 

παρακάτω Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Για το λόγο αυτό 

υποχρεούται να υποβάλλει, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού: 
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A. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας: 

1. Νόµιµα δηµοσιευµένους ισολογισµούς όπου αυτό είναι υποχρεωτικό από το 

νόµο ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουµένων οικονοµικών 

χρήσεων από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για τις εταιρίες που δεν 

υποχρεώνονται από το νόµο στην έκδοση ισολογισµών, απαιτείται ένορκη 

βεβαίωση περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. Ο µέσος 

ετήσιος κύκλος των εργασιών του υποψήφιου Αναδόχου κατά την τελευταία 

τριετία ή για όσο διάστηµα αυτός δραστηριοποιείται θα πρέπει να υπερβαίνει το 

150% του προϋπολογισµού της Προµήθειας συν ΦΠΑ. 

2. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο 

των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία  για το χρονικό 

διάστηµα της λειτουργίας του, µε τον περιορισµό όµως για το ύψος του κύκλου 

εργασιών ανάλογων (150% συνολικά του προϋπολογισµού της Προµήθειας µε 

ΦΠΑ) να εξακολουθεί να ισχύει. 

3. Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει 

τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την 

οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως πρόσφορο. 

4. Βάση του άρθρου 46 παρ.3  του Π.∆. 60/07 ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, 

εφόσον παραστεί ανάγκη και για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις 

δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 

αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή 

ότι, για την εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, παραδείγµατος χάριν µε την προσκόµιση της δέσµευσης των 

φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονοµικού φορέα τους 

αναγκαίους πόρους. 

 

 

B. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα και την τεχνική 

υποδοµή της επιχείρησης του αναδόχου. 

2. Κατάσταση µε το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) 

θεωρηµένη από αρµόδια αρχή. 

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά της 

παρούσης παραγράφου, προσκοµίζονται υποχρεωτικά για κάθε µέλος της 

ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούµενες ελάχιστες προϋποθέσεις, 

µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της ένωσης, µε την 

προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί 

και καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές. 
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∆ιευκρινίσεις επί δικαιολογητικών  

(α) Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στις οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως και επι ίσοις όροις τους 

υποψηφίους να παράσχουν διευκρινιστικές συµπληρώσεις επί των ήδη νοµίµως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που 

δεν θα προβούν, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών 

από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

ουσιώδης τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης και η µετά την λήξη της 

προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η Προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν: 

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή 

ή ανακριβή στοιχεία. 

• Εµφανίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόµενου κόστους σε άλλο σηµείο 

πλην της οικονοµικής προσφοράς. Επίσης όταν γίνεται µνεία οιωνδήποτε 

οικονοµικών στοιχείων κατά την προφορική ανάπτυξη της τεχνικής προσφοράς 

ή την αναλυτική παρουσίαση παλαιότερων συναφών προµηθειών. 

• Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό της προµήθειας. 

• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

• ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Παράγραφο 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της παρούσας.  

• ∆εν καλύπτει το σύνολο της ζητούµενης προµήθειας όπως αυτή ορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια από την Οικονοµική Προσφορά η προσφερόµενη 

τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο. 

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των 

προσφορών. 

• ∆ιαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

της Τεχνικής Προσφοράς και αυτών της Οικονοµικής Προσφοράς. 

• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 
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ΑΡΘΡΟ  12ο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο η  Προµήθεια και πρέπει να κατατεθούν από 

τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι την 15/09/2011 

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ µέσα σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: 

 

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

Ανοιχτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια : 

 «ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» 

 

∆ιακήρυξη  : 16685/02-08-2011 

 

Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: (15/09/2011) 

 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΧΧ/ΧΧ/XXXX 

 

Η προσφορά, συνοδευόµενη από επιστολή η οποία θα πρωτοκολληθεί, 

µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένη. 

Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα παραληφθούν, µόνο αν φτάσουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι µέχρι την 14/09/2011. 

Σηµείωση: Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισµού να περιέχει:  

•••• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη 

«Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και θα εµπεριέχει τα 

νοµιµοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και γενικότερα κάθε άλλο 

έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει η παράγραφος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

της παρούσας προκήρυξης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο (2) ερµητικά 

κλειστούς υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο µε τα πρωτότυπα (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») 

των δικαιολογητικών συµµετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών 
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στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής προσφοράς καθώς και τις δηλώσεις 

συµµετοχής υπογεγραµµένες από τους νοµίµους εκπροσώπους των 

συµµετεχόντων φορέων και  

ii. ένα (1) δεύτερο υπο-φάκελο µε ένα (1) ακριβές αντίγραφο όλων των 

παραπάνω. 

•••• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη 

«Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο 

σφραγισµένους υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη 

«Πρωτότυπο») της τεχνικής προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της 

τεχνικής προσφοράς.  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει δύο (1) 

ηλεκτρονικό αντίγραφοo της τεχνικής προσφοράς σε CD ROM. Τα 

προσκοµιζόµενα ψηφιακά µέσα (Cd-ROM) θα είναι µόνο αναγνώσιµα και 

µη επανεγγράψιµα. 

•••• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την ένδειξη 

«Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει δύο 

σφραγισµένους υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη 

«Πρωτότυπο») της οικονοµικής προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της 

οικονοµικής προσφοράς.  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει και ένα (1) 

ηλεκτρονικό αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς. Τα προσκοµιζόµενα 

ψηφιακά µέσα (Cd-ROM) θα είναι µόνο αναγνώσιµα και µη 

επανεγγράψιµα 

Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς 

πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Όλες οι σελίδες 

µονογράφονται από τον διαγωνιζόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, 

υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. 

Τόσο στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», 

όσο και στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» δεν 

επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού να περιέχονται µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο 

αναφορές σε οικονοµικά στοιχεία και τιµές. Ακόµα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα 

της τεχνικής προσφοράς σε CD ROM πρέπει να ελεγχθούν πριν παραδοθούν ώστε 

να µην υπάρχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε τιµές ή/και οικονοµικά στοιχεία που 

επισύρουν ποινή αποκλεισµού.   
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, τότε αυτά συσκευάζονται καταλλήλως και συνοδεύουν τον 

κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της Ε∆∆ εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται 

υπόψη. 

Oι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, 

προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να 

είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηθεί από τον «Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις 

θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Ε∆∆  

προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις 

αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι 

προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της Ε∆∆  θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 

συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος 

διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των 

προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι απαραίτητο για 

τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, 

αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης 

(τεχνικών, οικονοµικών κτλ.). Προσφορά που περιλαµβάνει µη αποδοχή όρων της 

προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Ε∆∆. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, 

η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 

∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), 

κλπ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις του Κατασκευαστικών Οίκων 

επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο 

συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, κατά την κρίση 

της Ε∆∆, γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω 

αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 

παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και 

παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην 
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Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα 

των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί 

στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο της Προµήθειας. ∆ε γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος 

της Προµήθειας. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους 

θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ 

αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται 

ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται 

να  λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 

αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 

οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις 

εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν θα 

ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης 

προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι 

(120) ηµέρες τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η 

ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία 

∆ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) 

ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν 

να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την 
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αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές 

δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η 

Κατακύρωση δεσµεύει τον προσφέροντα µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 

Επισηµαίνεται ότι θα ληφθεί υπόψη η νοµολογία του ΣτΕ 762/2006, 756/2006, 

4005/2005, 3708/2005, 1775/2005, 3026/2004 καθώς και 4/2001 ΓΝΜ∆ ΝΣΚ 

(ΤΡΙΜ. ΕΠΙΤΡ.) 4578/1999 ΜΠΡ ΠΕΙΡ, σχετικά µε την έκδοση της πράξης 

κατακύρωσης της Προµήθειας µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιµές θα 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

(λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδροµικών αποστολών, 

τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ 

θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το 

ποσό και ποσοστό επί τοις εκατό, µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές 

αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα 

διορθώνεται από την επιτροπή αξιολόγησης. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιµή για δραστηριότητα ή 

υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ότι προσφέρεται ∆ΩΡΕΑΝ. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της 

συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα  υποδείγµατα οικονοµικών προσφορών της 

διακήρυξης.  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει 

µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις της προµήθειας. Εγγυάται επίσης για την 

ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται 

ότι καµία αξίωση για πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από 

τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώµατα που 

προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δεν 

δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν 

νέους πίνακες τιµών. 
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Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης Προσφορών που έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Ρεθύµνου.  

ΑΡΘΡΟ  16ο 
ΧΡΟΝΟΣ KAI ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Τα είδη θα παραδοθούν στις κατατόπους αποθήκες του ∆ήµου Ρεθύµνης, 

εφάπαξ ή τµηµατικά, µε εξολοκλήρου έξοδα και προσωπικό του προµηθευτή µέσα 

σε τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες από την εκάστοτε παραγγελία του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα. Μετά το Οριστικό - Τµηµατικό Πρωτόκολλο 

παραλαβής των υλικών και εφόσον δεν παρατηρηθεί καµιά διαφορά από τις 

τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% του συµβατικού τιµήµατος. Ο 

τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου και αυτή θα 

υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήµατα που ενδεχοµένος προκύψουν για την 

συµβατική πληρωµή της προµήθειας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται 

από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου. Τυχόν διαφορές που µπορεί να 

προκύψουν µετά την υπογραφή της σχετικής µεταξύ ∆ήµου και προµηθευτή 

σύµβαση, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον τρόπο που καθορίζεται από το 

άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 

Λαµβάνονται υπόψη: 

1.Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

2.Τον ανταγωνισµό που θα αναπτυχθεί 

3.Την χαµηλότερη τιµή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Η κατακύρωση της προµήθειας γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή µε 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση – γνωµοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εφόσον έχουν προσκοµιστεί τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ  20ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Ο ∆ήµος Ρεθύµνης διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα: 

α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε 

ή χωρίς τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ’ 

αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων ή των 

προσφυγών που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε. 

β) επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω 

διαπραγµάτευσης και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες 

προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, 

εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και 

µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από 

αίτηµα της. 

• Για συµπληρωµατικές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική 

σύµβαση και οι οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν 

αναγκαίες για την ολοκλήρωση της προµήθειας, όπως περιγράφονται στην 

αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό 

φορέα που εκτελεί τις προµήθειες αυτές. 

γ) Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η 

προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου. 

 Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, ο δήµος µπορεί να 

ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού και της 

προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και 

επωφελές για το δήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ικανοποιήσει το αίτηµα του δήµου, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της 

προσφοράς του και για το ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για 

το δήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο 

εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για 

να προβεί σε τέτοια απαίτηση.  

δ) Η τιµή που προσφέρει ο µειοδότης,  ισχύει και  δεσµεύει  τούτον  για  δώδεκα   

(12 )  µήνες   από  την  κατακύρωση της προµήθειας σε αυτόν.  Στην  

περίπτωση  που  δεν  έχει  ανακηρυχθεί από  τον  ∆ήµο  νέος  µειοδότης   µετά  

την  λήξη  της  εν  λόγω  Σύµβασης , το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο (περίπτωση 
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γ(5) της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) δύναται µε απόφασή  του να  

τροποποιήσει ή παρατείνει  την  ισχύ  αυτής  µέχρι τέσσερις (4) µήνες ύστερα 

από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης ή για  όσο  διάστηµα  κρίνει  

απαραίτητο, όχι  όµως πλέον των τριών (3) χρόνων. 

Προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης: σε 

µήνες: 12 (από την ανάθεση της σύµβασης). 

 

ΑΡΘΡΟ  21ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο ανακηρυχθείς ανάδοχος, 

υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία όχι µικρότερη των 

πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

της πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης. Η σύµβαση καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 

του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος της σύµβασης µπορεί, µε τη σύµφωνη γνώµη και των δυο 

πλευρών, να ανανεωθεί µέσα στο επόµενο έτος το πολύ για 4 µήνες, ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες της επόµενης χρονιάς για αυτό το διάστηµα µέχρι να γίνουν 

οι διαδικασίες των διαγωνισµών.  

 

ΑΡΘΡΟ  22ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Παράταση προθεσµίας παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της 

αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή εκτός από τις προβλεπόµενες 

κυρώσεις (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που 

υπολογίζεται συµφωνά µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής 

απόφασης και συγκεκριµένα: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

µισό (1/2) του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ 

χρόνου παράτασης, δύο κόµµα πέντε τοις εκατό (2.5%) επί της συµβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό 

του µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη 

ηµέρα. 

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω µισό (1/2), πέντε τοις εκατό 

(5%) επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 

συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. 
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Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη 

χρησιµοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο 

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η 

δυνατότητα να παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας διαγωνισµού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για 

εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό δέκα τοις εκατό (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 αποτελέσµατα του 

µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - 

παράδοσης ή αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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 µµετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για 

να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό  

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 

το άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 

Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύµβαση, όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 

11389/93 Υπουργικής απόφασης.  
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ΑΡΘΡΟ  24ο 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης 

διαγωνισµού που υπάρχει στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, θα δηµοσιευθεί στο «τεύχος 

διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, µία φορά 

στο τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007, ανάρτηση θα γίνει: στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου µας και σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010 (Πρόγραµµα ∆ιαύγεια 

άρθρο 2 παρ. 4.16), ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο επιµελητήριο 

στον ΕΟΜΜΕΧ και στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β1. Αξιολόγηση Προσφορών 

 



 

Σελίδα 29 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που έχει συσταθεί µε την υπ αριθµ. 21/2011 απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης 

προσφορών προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2011. Η απόφαση επιλογής του 

αναδόχου θα ληφθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνου. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε τρία στάδια: 

• Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και 

έλεγχος «Φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, 

• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», 

• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς» - Τελική 

βαθµολόγηση - επιλογή αναδόχου. 

 

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια, η Ε∆∆ συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο 

εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των 

προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους 

συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax). 

 

Β2. Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

 
Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συµµετοχής 

 
Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι δεν προσκοµίσουν συµπληρωµένα τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας προκήρυξης.   
 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού 
ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό, 
τηρουµένων των αναφεροµένων περί Ενώσεων/ Κοινοπραξιών στο σχετικό άρθρο 
της παρούσας. 
 
Αξιολόγηση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, σύµφωνα µε την επόµενη 
παράγραφο, γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. 
  
Έλεγχος και αξιολόγηση ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

 
Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της 
ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόµενων δικαιολογητικών και η πλήρωση των 
κριτηρίων χρηµατο-οικονοµο-τεχνικής επάρκειας όπως αυτά περιγράφονται στα 
σηµεία ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και 
∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας.  
 
Σηµειώνεται ότι το αποτέλεσµα του ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
είναι αποτέλεσµα ελέγχου κριτηρίων ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο 
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διαγωνισµό και ως εκ τούτου, κατά τον έλεγχο αυτό, µια προσφορά κρίνεται από 
την Ε∆∆ ως αποδεκτή ή όχι για την περαιτέρω αξιολόγησή της.  
 
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια 

 
Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται µόνο για τις προσφορές που 
εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. 
 
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όλοι οι 
διαγωνιζόµενοι, εκτός εκείνων που τυχόν έχουν αποκλεισθεί µε βάση την 
παράγραφο Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συµµετοχής, του παρόντος 
άρθρου δύναται να κληθούν για µία επιτόπου παρουσίαση / συνέντευξη. Ο 
διαγωνιζόµενος θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται από τον Υπεύθυνο της 
προµήθειας. 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο διαγωνιζόµενος θα κληθεί να εξηγήσει ή να 
σχολιάσει την προσφορά του, σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα ανακοινωθεί σε 
όλους τους υποψηφίους. Σε καµία περίπτωση στην συνάντηση αυτή δεν θα πρέπει 
να γίνει αναφορά στην οικονοµική προσφορά του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Γ.1  Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) τη 15/09/2011 ηµέρα Πέµπτη στις 11:00πµ στην έδρα 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου Λ. Σοφ. Βενιζέλου «Κτίριο 
∆ελφίνι» 74100 Ρέθυµνο. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι 
υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένου 
αντιπρόσωποί τους.  

2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή 
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η 
ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

3. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

4. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 
o Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 
και της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Ε∆∆ 
όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία κατά φύλλο καθώς και τα 
φύλλα της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Ε∆∆. Ειδικότερα, 
οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Ε∆∆  και φυλάσσεται. Η 
Αναθέτουσα Αρχή µεριµνά ώστε η φύλαξη των φακέλων οικονοµικής 
προσφοράς να γίνεται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των 
προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής τους. 

o Η Ε∆∆ προβαίνει στον έλεγχο ικανοποίησης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Έλεγχος 
Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής του Άρθρου Στάδια Αξιολόγησης 
Προσφορών και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ποιες 
προσφορές εκπληρώνουν τα κριτήρια και προωθούνται στο επόµενο στάδιο 
αξιολόγησης και ποιες δεν έγιναν αποδεκτές. Το αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται 
στους διαγωνιζοµένους η απόφασή του.  

o Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής 
Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές επιστρέφονται.  

o Στην συνέχεια η Ε∆∆ αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων που 
έγιναν αποδεκτοί εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται στην 
παράγραφο Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς – Κριτήρια του Άρθρου 
Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους η απόφασή του.   

o Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι της οικονοµικής 
Προσφοράς για τους διαγωνιζοµένους των οποίων η τεχνική προσφορά έχει 
γίνει αποδεκτή επαναφέρονται στην Ε∆∆ για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα 
µε τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν τεχνικά 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

o Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Ε∆∆ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία της 
κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στην συνέχεια ελέγχονται οι οικονοµικές προσφορές ως 
προς την σύνταξή τους σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και µόνον για 
τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές εφαρµόζονται όσα αναλυτικά 
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περιγράφονται στην παράγραφο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του  Άρθρου Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών για τον 
υπολογισµό του κόστους αξιολόγησης.  

5. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης και για τις αποδεκτές τεχνικά και 
οικονοµικά προσφορές, η Ε∆∆ συντάσσει τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης των 
προσφορών εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 
Τελική Κατάταξη του Άρθρου Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών και 
εισηγείται σχετικά στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 
αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους 
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού. Στον υποψήφιο Ανάδοχο µε την χαµηλότερη 
τιµή αποστέλλεται έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού από 
το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι 
λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Όσοι από τους 
διαγωνιζόµενους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των 
άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από 
σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει 
χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να 
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ύπαρξης 
τεκµηριωµένου ειδικού εννόµου συµφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 2 
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

7. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επαυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την 
προστασία του  απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της 
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

8. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρµόδια 
επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όµοια αντίτυπα. 

 

Γ2. ∆ιευκρινήσεις Προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να 

ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο 

της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση 

αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα 

είναι µικρότερο των τριών (3) εργασίµων ηµερών. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 

ζητήθηκαν. 

Σηµειώνεται ότι αφενός ότι η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα 

αντιµετωπίζει µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης τους υποψήφιους Αναδόχους 
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και αφετέρου ότι η παροχή διευκρινίσεων για τα δικαιολογητικά εκ µέρους των 

υποψηφίων Αναδόχων δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση των 

βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, η 

µεταβολή των οποίων θα µπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού ή να 

επιφέρει διακρίσεις. 

 

Γ3. Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της Προµήθειας της αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα 

υποβάλει το πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην 

Οικονοµική επιτροπή, για την έκδοση της Κατακύρωσης. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε 

κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος. β. Την ποσότητα. γ. Την τιµή δ. Τον φορέα για τον 

οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε 

τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις 

των όρων τούτων. στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν 

περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. ζ. Την προθεσµία 

υπογραφής της σύµβασης. Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 

ανάδοχο, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύµβασης προσκοµίζει για τη 

σύναψή της, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της 

αναθέτουσας αρχής, τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση µε τα οποία 

υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπό 

του από τους αναφερόµενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. Σε αντίθετη 

περίπτωση αποκλείεται και η σύµβαση συνάπτεται µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο 

µε τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

 

Γ4. ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού, 

β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση 

ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

 

Γ5. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών 
1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύµβαση, η οποία 

περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
της Προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
µερών. 

2. Πριν από την υπογραφή της σύµβασης η Ε∆∆ θα προβεί στη διασταύρωση των 
στοιχείων των αναδόχων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 3021/19-
06-2002 «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που 
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δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/143/2002). 

3. Η σύµβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε 
αποδεκτή κατά την κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση εφαρµοστέο είναι το 
ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

4. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή 
σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την 
ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση 
Κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 

5. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να υπογράψει την 
σύµβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες από την από την έγγραφη ενηµέρωση προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο Εγγυήσεις 
– Εγγυητικές επιστολές. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ή ο Ανάδοχος 
προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του 
ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε 
αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της 
σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή 
λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση 
κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Γ6. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε 

άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, πλην όµως 

σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του 

διαγωνισµού έχει χαραχτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσµεύει µε τους 

όρους τους οποίους περιέχει τόσο  το ∆ηµόσιο ή το ΝΠ∆∆, που διενεργεί το διαγωνισµό, 

όσο και τους διαγωνιζόµενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε 

κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που 

καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή 

της σύµβασης. Οι όροι της σύµβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, 

τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δηµοπράτησης.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 

οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ρέθυµνο. 

Εφαρµοστέο σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό δίκαιο. 
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Γ7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Παροχής υπηρεσιών, επιστρέφεται µετά την 

οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της Προµήθειας και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Το ποσό της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ. 

 

Γ8. Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί η  Προµήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά 

τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής, 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται αµετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, 

εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 

καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της 

παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 

εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντοµότερο 

δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος µέρους της Προµήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 

κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές 

αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς 

εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτου-σας Αρχής. 

 
Γ9. Ανωτέρα Βία  

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 

από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα 

περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του 

δικαιώµατος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 
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Γ10. ∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα  δηµοσιευθεί εφάπαξ στο Τεύχος της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης, στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο καθώς και στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο 

τοπικό τύπο. Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα  αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Ρεθύµνου. Τα έξοδα δηµοσίευσης 

βαρύνουν τον ανάδοχο της Προµήθειας. 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

                                                  

 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  


