
 

 

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% 
και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΠΛΗΡ:  

ΤΗΛ: 

FAX:  

                               

                               

 

 Αριθµ. Πρωτοκ : 25411/02.10.2013 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :« ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  80.000,00 € µε το ΦΠΑ 

 

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

∆ιακηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονοµικότερη προσφορά, που αφορά το έργο µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«∆ιασυνοριακής Συνεργασίας  Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» 

Προϋπολογισµού 80.000,00 € µε το Φ.Π.Α. 

 

Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών του ∆ήµου και ειδικά των ατόµων µε αναπηρία, 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Συγκεκριµένα: 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

 

Σύνολο € 

 

1 
  Κινητός διάδροµος πρόσβασης ΑΜΕΑ Τ.Μ. 170 180,00 30.600,00 

 

2 
 Κινητή τουαλέτα ΑΜΕΑ ΤΕΜ 5 2.520,00 12.600,00 

 

3 
  Αµφίβιο αµαξίδιο ΤΕΜ 5 2.630,00 13.150,00 

 

4 
  Αποδυτήριο ΑΜΕΑ ΤΕΜ 5 1.738,13                  8.690,65 

Μερικό Σύνολο 65.040,65 

ΦΠΑ 23% 14.959,35  

Γενικό Σύνολο 80.000,00 
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και καλεί 
 

κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.1) «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων»,  όπως τροποποιήθηκε   µε το Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 

µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης» και όπως ερµηνεύτηκε µε την υπ’ αριθµ.  2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ∆∆Α και πάντα 

µε την επιφύλαξη  των ειδικών ρυθµίσεων του Π∆  60/2007, αναλογικά εφαρµοζοµένων και σε όσα σηµεία δεν 

έρχονται σε αντίθεση µε τον ν. 3463/2006 και τον ΕΚΠΟΤΑ 

2.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3.  Τις διατάξεις Π∆  60/07(Φ.ΕΚ 64/τΑ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας» στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ   «περί   συντονισµού   των  διαδικασιών    σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων  έργων, προµηθειών   

και υπηρεσιών»,   όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  οδηγία  2005/51/ΕΚ  της Επιτροπής  και την Οδηγία  

2005/75/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 

4,   Συµπληρωµατικά  ως προς  το  Π∆  60/2007  η    Υπ Απόφαση  11389/23-03-1993  (ΦΕΚ  1858/23-03-1993) 

«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει 
5.    Συµπληρωµατικά  ως προς  το  Π∆  60/2007  ο Ν.  3614/2007,  η  ΥΠΑΣΥ∆,  υπ' αρ.  43804/ΕΥΘΥ2041/2009 

Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) 

6.  Την  αριθ. 11389/1993  απόφαση  του Υπουργού  Εσωτερικών  (ΕΚΠ.ΟΤΑ), και τις σχετικές  ερµηνευτικές 

εγκυκλίους. 

7.  Τις διατάξεις του Π∆  118/2007 για την εφαρµογή του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 αναλογικά εφαρµοζοµένου 

και σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον ΕΚΠΟΤΑ 

8.  Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική  προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων- Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

9.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

10.Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2503/1997 «∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ» 

11.Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης» 

12.Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

13.Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29 06 2000 για την  

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 

14.Του  Ν.2741/99  (Φ.ΕΚ 119/τΑ) «Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου  Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις  αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 

15.Το Ν.3548/07 (Φ.ΕΚ 68/τΑ) «Καταχώρηση  δηµοσιεύσεων  των φορέων του ∆ηµόσιου  στο Νοµαρχιακό και 
Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  Λαµβάνεται υπόψη η εγκύκλιος Γ176929/20-10-2004 του Εθνικού 

Τυπογραφείου για τη διαδικασία  σύνταξης της περίληψης διακήρυξης που δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ 

16.Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονοµικών,  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας,   ∆ικαιοσύνης,   ∆ιαφάνειας και  Ανθρωπίνων   ∆ικαιωµάτων,   

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης   και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  και λοιπές   διατάξεις»   (ΦΕΚ  2370Α/05 12 

2012)  για τη  προσαρµογή   των  Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

17.Το Ν.3310/05(Φ.Ε.Κ. 30/τΑ) «Μέτρα για τη διασφάλιση  της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία   σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων»,  όπως τροποποιήθηκε  µε το Ν.3414/05 (Φ.ΕΚ 

151/τΑ)», τροποποίηση του Ν.3310/05. 



18.Το Ν.1726/44 (Φ.Ε.Κ. 190/τΑ), άρθρο 3 παρ 1β', του Ν.2503/97 (Φ.ΕΚ 107/τΑ), άρθρο 13 παρ. 5 και του 

Ν.2238/94, (Φ.Ε.Κ. 151/τΑ) άρθρο 55 παρ.1στ', όπως ισχύει. 
19. Την υπ’αριθµ. Π1/4089/4-11-2011  απόφαση  του Υπουργείου  Ανάπτυξης περί  «Εξαίρεσης  από την  ένταξη  

στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µέχρι 31-12-2012 προµηθειών που εντάσσονται σε  
συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά  προγράµµατα». 

20. Την µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

21. Την υπ' αρίθµ. 576/17.09.13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά, 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

22. Την από Κ03-02-04 (05-02-2013) Σύµβασης Χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής και του ∆ήµου 

Αγίας Νάπας ως επικεφαλής εταίρος.  

23. Την  από 08-01-2013 Συµφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας. 

 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, ισχύει η Υπ Απόφαση 11389/23-03-1993 (ΕΚΠ.ΟΤΑ). Τούτο ισχύει και σε 
περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες µε την κείµενη νοµοθεσία.  Όταν η διακήρυξη δεν 

αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 

Προϋπολογισµός-  Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

1. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 80.000,00  € 

2. Θα βαρύνει τον ΚΑ 15-7326.023 του προϋπολογισµού  εξόδων έτους 2013 

3. Η προµήθεια είναι ενταγµένη στο Πρόγραµµα  ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας  Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, Άξονας 

2: «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον», µε ακρωνύµιο « ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Ρέθυµνο στο κτίριο ∆ελφίνι ενώπιον της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµών Προµηθειών   

ΕΚΠΟΤΑ, την 25.10.2013 ηµέρα Παρασκευή µε ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 

παραλαβής προσφορών 10.15. Σε περίπτωση  που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος ή δεν διεξαχθεί για κάποιο 

λόγο, θα επαναληφθεί στις 01.11.13 ηµέρα Παρασκευή, την ίδια ως άνω ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς δεύτερη 

δηµοσίευση στον τύπο. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε σφραγισµένες γραπτές προσφορές, σύµφωνα µε το σχετικά άρθρα των παρόντων 

όρων διακήρυξης  για τον χρόνο και τρόπο  υποβολής  προσφορών  και διεξαγωγής  της  δηµοπρασίας. Οι 

προσφορές κατατίθενται ως ο ΕΚΠΟΤΑ ορίζει σε δύο αντίγραφα και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 

Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού- Πληροφορίες 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

1) ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

2) ΚΥ∆ΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

3) ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Λήψη πληροφοριών 

1. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη 

συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί 
για την υποβολή των προσφορών. 



2. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε 

µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα παραλαµβάνουν τα τεύχη και συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα 

τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο µέχρι  την 

προηγούµενη ηµέρα πριν από την λήξη της προθεσµίας που έχει καθοριστεί  για την παραλαβή  των προσφορών 

δηµοπράτησης.  Θα συµπληρώνουν την οικονοµική προσφορά τους επί εντύπου σφραγισµένου που θα χορηγεί ο 

∆ήµος Ρεθύµνης (επί ποινή αποκλεισµού). 

Το κόστος των εγγράφων για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ∆ΕΚΑ (10,00) Ευρώ. 

4. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:2831040023. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές  και προµηθευτές.  

β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (εφόσον η ένωση γίνει ανάδοχος της προµήθειας 

υποχρεούται να περιληφθεί µε τη νοµική µορφή της κοινοπραξίας). 

Μπορεί να υποβληθεί προσφορά µε τη µορφή της ένωσης µε προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ των 

µελών νοµίµως συντεταγµένο. 

2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδείξουν µε στοιχεία: 

α. Τη φερεγγυότητά τους. 

β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 

γ. Τη χρηµατοπιστωτική  και οικονοµική τους κατάσταση.  

δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή 

αποκλεισµού: 

 

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

α. Εγγυητική επιστολή  συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

µε το Φ.Π.Α,  σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την επόµενη  της ηµέρας  διενέργειας  του διαγωνισµού  (και σύµφωνα µε το άρθρ. 26 

παρ.11  του ΕΚΠΟΤΑ να ισχύει τουλάχιστον έναν µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που έχει 
οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους συµµετέχοντες µετά την ανακήρυξη του µειοδότη. 

Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει κατά το νόµο το 

δικαίωµα αυτό και λειτουργεί  νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Θα συνταχθεί  στην ελληνική  

γλώσσα κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο ή αν είναι γραµµένη  σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται  
από επίσηµη µετάφραση. 

Σε περίπτωση  ένωσης προµηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

Η εγγύηση  συµµετοχής,  πρέπει  να περιλαµβάνει απαραίτητα  την ηµεροµηνία έκδοσης,  τα στοιχεία του εκδότη,  

τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυµία του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται 
και ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Ρεθύµνης. 



Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται  

του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) 

ηµερών από την ειδοποίησή  του, υπέρ του ∆ήµου, το ποσόν της εγγύησης (µέρος ή σύνολο). 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της µετά από απλό έγγραφο της 

υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη. 

Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισµό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

β. Πιστοποιητικό  του οικείου Επιµελητηρίου, περί εγγραφής τους σ' αυτό (επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο) και 
το ειδικό επάγγελµά τους. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής, στην οποία: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία  του ∆ιαγωνισµού και να αναφέρει: 

-ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καµία 

επιφύλαξη 

-ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει σε κατάσταση  πλήρους λειτουργίας και 
τοποθετηµένα σε σηµεία που θα υποδείξει η υπηρεσία  τα υπό προµήθεια είδη 

-τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

-το εργοστάσιο στο οποίο έχει κατασκευαστεί το υπό προµήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος 

παραγωγής. 

•  Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους 

-∆εν  έχουν καταδικαστεί  µε αµετάκλητη απόφαση για: 

o συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στo άρθρο 2, παρ.1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

o δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα  στο αριθ. 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 

και στο άρθρο 3, παρ. 1, της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

o απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

o νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το αρθ.1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες, η οποία 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005. 

-∆εν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 

αναστολή 

εργασιών και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση  ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής  

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού  συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 

-∆εν  έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση,  εκκαθάρισης, αναγκαστικής  διαχείρισης,  

πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία  προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης τους. 

-  ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

-∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 

µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 

-Έχουν  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο τις χώρας εγκατάστασής τους 

όσο και του ελληνικού δικαίου. 

-Κατά  την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού παραµένουν εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση 

και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

• Η προσφορά ισχύει για εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

• Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του 

ανωτέρω εδαφίου σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου. 

Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ανωτέρω Υπεύθυνης ∆ήλωσης και η ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της 

υπογραφής θα πρέπει να φέρει αυστηρώς- επί ποινή αποκλεισµού- ηµεροµηνία υπογραφής έως και 30 ηµέρες 



πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία της υποβολής της προσφοράς δηλ. την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

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. 

Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση , δωροδοκία,  απάτη , νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

2. Πιστοποιητικά έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης- ειδοποίησης (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από 

τα οποία να προκύπτει ότι: 

-∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 

αναστολή εργασιών  ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 

-∆εν  τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού  συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του. 

3. Πιστοποιητικό (πρωτότυπα ή επικυρωµένα  αντίγραφα) από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία της σχετικής πρόσκλησης-  ειδοποίησης. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε 

διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης  και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση  ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος 

κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των 

διοικούντων την Ε.Π.Ε. και ΑΕ. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός  οργανισµός που είναι ασφαλισµένος  ο 

κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση  ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης,  ανάλογα µε την χώρα 

στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση  που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από 

αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου  ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας 

που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα 

 βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί 
να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της 

παραγράφου αυτής. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραπάνω παραγράφων   εκδίδονται µε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση  που 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. 

 

2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 

µε το Φ.Π.Α για κάθε οµάδα προµήθειας που συµµετέχουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της 

αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου, ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις (επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο). 



γ. Υπεύθυνη δήλωση της ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης,  όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του 

γνήσιου της υπογραφής, στην οποία: 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού 

• Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους 

-∆εν έχουν καταδικασθεί  µε αµετάκλητη απόφαση για: 

o συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 , παρ.1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

o δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο αριθ. 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

και στο άρθρο 3, παρ. 1, της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

o απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

o νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το αρθ.1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από τις παράνοµες δραστηριότητες, η οποία 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005. 

-∆εν τελούν υπό πτώχευση,  εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 

αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 

-∆εν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση,  εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία  προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης τους. 

- ∆εν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή τους. 

-∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση 

µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 

-Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο τις χώρας εγκατάστασής τους 

όσο και του Ελληνικού δικαίου. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση 

και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

• Η προσφορά ισχύει για εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

• Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του 

ανωτέρω εδαφίου σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου. 

Επισηµαίνεται  ότι η ηµεροµηνία της ανωτέρω Υπεύθυνης ∆ήλωσης και η ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της 

υπογραφής θα πρέπει να είναι αυστηρώς- επί ποινή αποκλεισµού- η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς δηλ. η 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια µέρα,  σε διαφορετική 

περίπτωση  η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην αρµόδια αρχή . Σε περίπτωση  αποστολής της 

προσφοράς,  η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να συµπίπτει  µε την ηµεροµηνία αποστολής τους µε την επιφύλαξη του 

άρθρου 3 της διακήρυξης. 

 

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. 

Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης- ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική  οργάνωση  , δωροδοκία, απάτη , νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή 

ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από τη αρµόδια δικαστική  ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο προκύπτει  ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 2. Πιστοποιητικά  έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης- ειδοποίησης (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα) αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από 

τα οποία να προκύπτει ότι: 



-∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική  διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 

αναστολή εργασιών  ή άλλη ανάλογη κατάσταση  που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής  του 

-∆εν  τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού  συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση, αρχή του οικείου κράτους µέλους από το οποίο να 

προκύπτει  ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία της σχετικής πρόσκλησης-  ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση  που στο οικείο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά  ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,  µπορούν να αντικατασταθούν  από ένορκη δήλωση του προµηθευτή ή στα 

κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής  ή 

διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. 

 

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων  1 και 2 ,κατά περίπτωση (ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα- 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

Ειδικότερα σε κάθε περίπτωση, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τα πρόσωπα που δεσµεύουν το νοµικό 

πρόσωπο δηλ. οι νοµίµως εκπροσωπούντες αυτά κατά περίπτωση. 

Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή 

νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει  από το καταστατικό της εταιρίας. 

Για τις χώρες της  Ε.Ε.  ισχύει  το άρθρο 7 παρ.  1  του  Ε.Κ.Π.ΟΤΑ 

 

Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης  στον ανάδοχο, το νοµικό πρόσωπο που 

ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύµβασης προσκοµίζει για τη σύναψή της πλέον των ανωτέρω των περιπτώσεων 1 

και 2 δικαιολογητικών και απόσπασµα  ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης για όλα τα πρόσωπα που δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο , εντός 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής . 

Επίσης σε περίπτωση Α.Ε. πρέπει να προσκοµισθεί πιστοποιητικό της αρµόδιας υπηρεσίας της οικίας 

περιφερειακής ενότητας που θα βεβαιώνει ότι η άδεια σύστασης της εταιρείας δεν έχει ανακληθεί κα άρα δεν τελεί 

εξαιτίας του λόγου αυτού, υπό εκκαθάριση . 

Σε αντίθετη  περίπτωση  αποκλείεται  και η σύµβαση συνάπτεται  µε τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις. 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων  1 και 2 ,κατά περίπτωση  (ηµεδαποί  συνεταιρισµοί- 
αλλοδαποί συνεταιρισµοί)  πλην του πιστοποιητικού  του οικείου Επιµελητηρίου το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί  
µε βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

∆ιευκρινίζεται  ότι σε κάθε περίπτωση  ο υπεύθυνο δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

Πριν από την κοινοποίηση  της απόφασης κατακύρωσης  στον ανάδοχο, ο συνεταιρισµός  που ανακηρύσσεται 
ανάδοχος της σύµβασης προσκοµίζει για τη σύναψή της πλέον των ανωτέρω των περιπτώσεων 1 και 2 

δικαιολογητικών και απόσπασµα ποινικού µητρώου του Προέδρου του συνεταιρισµού ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 

αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης ,  εντός προθεσµίας  είκοσι (20) ηµερών από τη 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής . 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  (KOINH ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση  δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση, 

Επισηµαίνετε ότι η ένωση προµηθευτών- κατασκευαστών  υποβάλει κοινή προσφορά , η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές- κατασκευαστές  που αποτελούν την ένωση , είτε από εκπρόσωπο 

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. 



Σηµειώνεται  ότι η ένωση  προµηθευτών  µπορεί να υποβάλει  προσφορά  µε τη µορφή της ένωσης   µε 

προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού µεταξύ των µελών νοµίµως συντεταγµένο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 

∆ικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και τεχνικής επάρκειας 

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί  η φερεγγυότητα, η 

επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση  των συµµετασχόντων, 

οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 

α. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 

Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο,  στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και ο 

τόπος εγκατάστασης του. Τα προαναφερόµενα δεν εφαρµόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο,  που θα κατασκευάσει στο σύνολό του ή µερικώς τα προσφερόµενα υλικά 

καθώς και τον τόπο εγκατάστασης  του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες 

φάσεις µηχανοποίησης, θα πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση  εργοστάσιο,  ο τόπος εγκατάστασής  του, 

καθώς και το ποσοστό συµµετοχής του στη διαµόρφωση της τελικής τιµής του προϊόντος. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου δεν 

λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 

δ. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς δηµοσίου και των 

οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

ε. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου µε την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,  για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 

συµβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν 

η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από το ∆ήµο. 

 

Χρηµατοοικονοµική ικανότητα 

στ. ∆ήλωση για την οικονοµική επιφάνεια του διαγωνιζόµενου και το µετοχικό κεφάλαιο, και σε περίπτωση 

ενώσεως για το σύνολο της ένωσης προσκοµίζοντας: 

- βεβαίωση τραπέζης για πιστοληπτική  ικανότητα, για ποσό τουλάχιστον ίσο µε το συνολικό προϋπολογισµό του 

διαγωνισµού της σύµβασης (80.000,00 €),  

-Ισολογισµός ή αποσπάσµατα ισολογισµών για του προµηθευτές που υποχρεούνται σε δηµοσίευση ισολογισµού 

ή 

-δήλωση  για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και σε περίπτωση  ενώσεως για το σύνολο 

της 

ένωσης από όπου να προκύπτει  ότι ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις (3) προηγούµενες 

οικονοµικές χρήσεις είναι τουλάχιστον  ίσος µε τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού της σύµβασης (80.000,00 €). 

Τεχνική ικανότητα 

ζ. Οι υποψήφιοι  που θα καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι στα τελευταία πέντε (5) χρόνια 

έχουν παραδώσει τουλάχιστον ένα ίδιο ή παρόµοιο σύστηµα προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ µε αυτά που 

περιγράφονται στην διακήρυξη.  Για τον λόγο αυτό θα πρέπει  να υποβάλουν ∆ήλωση  ότι διαθέτουν 

αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση  τουλάχιστον 1 συστήµατος σε Ελλάδα ή και εξωτερικό αντίστοιχου  

µεγέθους µε το υπό προκήρυξη και ότι έχουν ήδη παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης ή συντήρησης 

Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται τα έργα που έχει εκτελέσει ο Υποψήφιος Ανάδοχος έως σήµερα, το 

µέγεθος τους, οι φορείς που τα προκήρυξαν,  τα στοιχεία επικοινωνίας των Αναθετόντων και ο προϋπολογισµός 

τους  Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραλήπτης ανήκει στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις και η εµπειρία στην 

υποστήριξη- συντήρηση αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας Στην περίπτωση που ο 

παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα παραστατικά έγγραφα 

πώλησης ή συµβάσεις 

η. ∆ήλωση για την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή, καθώς και για 

την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για τρία (3) χρόνια. 

θ. ∆ήλωση ότι µπορεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εντός 48 ωρών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του. 



ι. Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής,  δήλωση του κατασκευαστή  περί αποδοχής της προµήθειας 

του προµηθευτικού-κατασκευαστικού οίκου για την παροχή ανταλλακτικών για τρία (3) έτη τουλάχιστον. 

ια. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εµπειρία. Για την πιστοποίηση  αυτής θα πρέπει να 

καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα εξής έγγραφα : 

- Πιστοποιητικά  ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναµα, εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα  ποιοτικού ελέγχου ή 

υπηρεσίες αναγνωρισµένης αρµοδιότητας. 

-Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τόσο τον κατασκευαστή  όσο και τον προµηθευτή του συστήµατος. 

ιβ. Σε περίπτωση  που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί. 
 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην  ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή ένωση 

προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, 

συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. 

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές 

εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για 

λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε 

µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

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 ∆ικαστικής  

ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να 

αντικατασταθεί  µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. 

 

Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης στις 25.10.2013 

ηµέρα Παρασκευή µε ώρα λήξης επίδοσης προσφορών την 10.15’ πµ. 

2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την 

προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου και να παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη. Οι προσφορές αυτές (που περιέρχονται στην  υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 

διαγωνισµού) δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές 

προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν  µαζί µε 

τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία 

3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας που 

καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν  µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 

προαναφερόµενη διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

Τιµές Προσφορών-  Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 

 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α) την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 

β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό(%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 



2. Με την προσφορά, η τιµή του υλικού δίδεται ανά µονάδα. 

3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που δεν προκύπτει  µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή, για ολόκληρη 

την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται  ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

6. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα 

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας  

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων 

στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι: 
α)  Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Άρθρου 52 του Π∆ 60/2007, σε περίπτωση  υποβολής υπερβολικά χαµηλής 

Οικονοµικής Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% του προϋπολογισµού του έργου, 

θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (πχ 

σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης 

λύσης), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο καθώς και στο Άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν 

και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης  οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 
β) προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά 

από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού  

οργάνου. 

γ) προσφορές που παρουσιάζουν,  κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

δ) δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

7. Με ποινή αποκλεισµού στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται προσφερόµενη τιµή χωρίς  Φ.Π.Α.  σε 
Ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως 

  

ΑΡΘΡΟ 11 

 

∆ασµοί Εισαγωγής 

Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών κατά τον εκτελωνισµό σε ορισµένα είδη. Κατόπιν αυτού, η τιµή 

των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο ποσό δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές δεν θα 

περιλαµβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασµούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκοµισθεί στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. Εάν για κάποιο λόγο δεν µπορεί να 

χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής, ο ∆ήµος οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συµβατικής αξίας της 

προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

 

Προέλευση των Προσφερόµενων Υλικών 

 

1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των 

υλικών που προσφέρουν. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει τα 

προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και το κατά περίπτωση 

εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του 

τελικού προϊόντος για κάθε µια από τις φάσεις αυτές. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου  που 

δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί  από το ∆ήµο ανυπαρξία του εργοστασίου  που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε 

αυτή απορρίπτεται  και η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης- 

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. 

και του δηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο 



εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 

τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των 

στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, οφείλουν να επισυνάψουν και υπεύθυνη 

δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα 

δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση  κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του 

οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

4.Μετά την σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου  που δηλώθηκε µε την προσφορά 

και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

 

Ισχύς Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της 

ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) µηνών από την ηµέρα του 

διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των πέντε (5) µηνών, θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος 

µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία 

κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, 

εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση 

ισχύος της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

 

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

 

1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο 

θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόµενο είδος, εικονογραφηµένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου 

κατασκευής και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης. Επίσης θα πρέπει τα δηλωθέντα στοιχεία να ικανοποιούν τη δοµή του πίνακα 

συµµόρφωσης της παρούσας διακήρυξης. 

2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό απορρίπτεται  ή σν υπάρχουν σ' αυτό ασαφείς ή ελλιπείς 

τεχνικές περιγραφές, µπορεί να απορριφθεί ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 

 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι 

πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός από τα επισυναπτόµενα  τεχνικά 

φυλλάδια της εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

 

Φάκελος προσφοράς-  Εκπροσώπηση 

 

1. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Οι 
προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από διορισµένο 

µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ενώσεως µε ειδική προς τούτο σαφή εξουσιοδότηση. 

Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται. 
2. ∆εν µπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ενώσεις 

προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση 



αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν αποσυρθούν από τον συµµετέχοντα όλες εκτός από µία µε την 

οποία θα συµµετέχει για λογαριασµό του. 

3. Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση µε αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών 

απορρίπτονται. 
4. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

5. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο σε δύο (2) 

αντίγραφα το πρωτότυπο µε την ένδειξη πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Κάθε σελίδα της πρωτότυπης προσφοράς 

θα είναι µονογραφηµένη από τον υποψήφιο προµηθευτή και σε περίπτωση  ασυµφωνίας επικρατέστερο είναι το 

περιεχόµενο του πρωτοτύπου από το αντίγραφο . 

6. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

7. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως 

φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και ο ακριβής της τίτλος. 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα-  προσφέροντος. 

8. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

9. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, µε τη σειρά που αυτά 

αναφέρονται και κατάλληλα δεµένα, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση 

συµµετοχής. Ο συγκεκριµένος Υπο-Φάκελος θα είναι καλά σφραγισµένος, θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα αναγράφονται ευκρινώς και µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη προηγούµενη παράγραφο (16.7) 

β) Καλά σφραγισµένο  Υπο-Φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που έξω από αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη 

παράγραφο (16.7) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του 

προσφεροµένου υλικού και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής του υλικού. Σε περίπτωση  

που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, λόγω του µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Σηµειώνεται, ότι µέσα στο συγκεκριµένο Υπο-Φάκελο θα περιέχονται όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά  που ζητούνται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης, µε τη σειρά που αυτά αναφέρονται και 
κατάλληλα δεµένα, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους. 

γ) Καλά σφραγισµένο Υπο-Φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», όπου έξω από 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην 

προηγούµενη παράγραφο (16.7) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά 

του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και µόνο είδη σε ευρώ. Στις τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 

προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α  και των τελών για τα οποία ο ∆ήµος απαλλάσσεται  µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονοµική προσφορά θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα 

διακήρυξη. 

10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις 

τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται,  όταν υπάρχουν σ' αυτή 

διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

11. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 

εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους 

της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε 

διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 



στην επιτροπή διαγωνισµού ζητούνται και λαµβάνονται γραπτώς. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε 

τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

12. ∆εν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης. 

13.  Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες. 

14. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και το 

ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό(%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

15. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για µέρος των ζητουµένων 

υλικών, παρά για το σύνολο της προµήθειας. 

16. Οι τιµές προσφοράς νοούνται για προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισµού σε πλήρη 

λειτουργία. Συµπεριλαµβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις 

νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

17. Από την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά  υπεύθυνος για την σύνταξη της 

προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει  µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το σν 

προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται σε καµία συµπληρωµατική 

δαπάνη αφού η προσφερόµενη τεχνική λύση είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 

Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών. 

 

Σε περίπτωση  συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων  και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση  των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 

οφείλει να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 

µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εµπιστευτικού  χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία  του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά 

ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών 

 

Α) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης 
προσφορών. 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, 
αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στους συµµετέχοντες. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 
και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο 
διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 
α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,  
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και 
οι τεχνικές τους δυνατότητες 
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται 
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 



4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 

µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 

 

1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης  µε γνωµοδότηση της προς την Οικονοµική Επιτροπή που 

αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 
α. την κατακύρωση  της προµήθειας για ολόκληρη τη ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο προµηθευτής 

β. τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών 

γ. τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγµατοποίηση της 

προµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας, σύµφωνα µε την µε την περίπτωση α’ του ιδίου άρθρου. 

δ. τη κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ µειοδοτών µε ισότιµες 

ή ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το 

υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 

2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από τη Οικονοµική Επιτροπή, όταν η επιτροπή αξιολόγησης γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,  

γ. την τελική µαταίωση  της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

 

Συνέχιση του διαγωνισµού 

 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,  µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός 

διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Ενστάσεις 

 

1. Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσµίες  του άρθρου 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση  µε  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  και  
καταργεί  το  Ν.  2522/1997  και  το  Ν. 2854/2000 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 

1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται  ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιµή. 

δ) Το ∆ήµο για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 



ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 

αυτών.  

στ) Τα στοιχεία  της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 

ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 
µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

3. Ο προµηθευτής στον  οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο όχι µικρότερο 

των 10 δέκα ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10%της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. (δηλαδή µη 

συνυπολογιζοµένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά την δηµοπρασία. 

4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 

Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση  αποστέλλεται  σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα 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, ενώ η 

εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. 

5. Εάν ο προµηθευτής στον  οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 

Σύµβαση 

 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία  της προµήθειας 

και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιµή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογή.  

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την 

προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο 

ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση 

υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση  διαιρετού υλικού, υπολείπεται 
της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά  (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

  



ΑΡΘΡΟ 24 

 

Εγγυήσεις 

 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 

α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί  σε ποσοστό 5% µε το 

Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. 

β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, 

γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση  που η εγγύηση δεν καλύπτει  το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας 

όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει  το ποσοστό που αναλογεί στην  αξία του ελάχιστου  

αριθµού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη και η κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται 

από την εγγύηση. 

γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει  την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει δεκτή, 

εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 

δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά 

την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται  εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων  

της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί  σε ποσοστό 10%της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς το 

Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης και να έχει ισχύ τουλάχιστον  δύο µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης 

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα 

να αναγράφεται σε αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

δ. 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 συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση  που το υλικό 

είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά  

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της 

ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

 

Παραλαβή των υλικών 

 

1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία  παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται 
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον 

καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 

3. Σε περίπτωση  που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από 

την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια)  

που ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης 

του υλικού. Σε περίπτωση  που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που 

διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό διάστηµα  από την 

αποστολή  των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση  των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. 

Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 

ηµεροµηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

4. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής µέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύµβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, 



εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική 

παραλαβή µέσα στην  προθεσµία αυτή, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου και εκδίδεται γι' αυτό 

σχετική απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από το ∆ήµο αποδεικτικό προσκόµισης 

τούτων. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η αποθήκη του ∆ήµου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής 

του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Σε περίπτωση  που παρέλθει 
χρονικό διάστηµα  µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής στο ∆ήµο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

5. Ανεξάρτητα από την 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 των αναφεροµένων στην  παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθµ. 

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην  οποία δεν µπορεί να συµµετάσχουν ο πρόεδρος και τα 

µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο και 
όταν: 

α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει  σύµφωνα µε τα ισχύοντα, 

διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µπορεί να παραληφθεί, ο 

προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού 

που αντιστοιχεί  σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο 

παραπάνω ρυθµίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωµοδότηση της 

δευτεροβάθµιας επιτροπής. 

γ. Η δευτεροβάθµια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για 

την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το ∆ήµο. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

 

Χρόνος παράδοσης 

 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών ορίζεται σε δύο (2) µήνες, το µέγιστο,  από την ηµεροµηνία 

υπογραφής των σχετικών συµβάσεων. 

2. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η 

σύµβαση. 

4. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από γνωµοδότηση της 

επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης, να παρατείνεται  µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του 

προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστηµα  από 

την υποβολή του αιτήµατος  µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 

το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού  χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν 

παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την 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. 

5. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο, την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 

προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον  πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

6. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µετατίθεται, µετά από 

γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 

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. Στις 

περιπτώσεις  µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

 

Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 

1. Σε περίπτωση  που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί  µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως 

διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το 



άρθρο 28 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση,  κυρώσεων και 

πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση,  που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου  

προβλεπόµενου, από το άρθρο 30 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιµο 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 µέρα. 

β. Για καθυστέρηση,  που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήµατος,  επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί 
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση,  ποσοστά  προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των 

εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α .Σε περίπτωση  που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα 

επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της 

συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Εφόσον µε την απόφαση  κήρυξης του προµηθευτή ως εκπτώτου, 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 

αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή 

των υλικών. 

4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος  καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης,  µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, 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 παράδοσης. 

5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο,  

καταλογίζεται  σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,  που υπολογίζεται από την επόµενη της 

λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού  υλικού, µε το 

ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό που έχει 
να λαµβάνει ο προµηθευτής ή σε περίπτωση  ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση  της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα,  εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο 

ποσό. 

7. Σε περίπτωση  ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο  και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 

ένωσης. 

  

ΑΡΘΡΟ 28 

 

Απόρριψη συµβατικών υλικών-  αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση  οριστικής  απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας. µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού και αξιολόγησης. 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. Η προθεσµία 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 τριάντα (30) 

ηµερών, σε περίπτωση  που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο 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 ορίσθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την 

απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσµία είκοσι (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 τη παρέλευση των πέντε (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 από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των 

υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης 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 ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. 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 υποχρεούται να 

παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε  µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 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 ∆ηµοτικού 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 θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την 

απορριφθείσα ποσότητα. ο ∆ήµος µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου και ύστερα  από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού  και 
αξιολόγησης. 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική 

σύµβαση. κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτή. µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου. ύστερα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία.  ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση. εφόσον δεν 

παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας. 

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση  που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις 

που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

 

Λοιπές Εγγυήσεις 

 

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 χαρακτηριστικών.  των σχεδίων και της 

προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης  ποιότητας και κατασκευής. απαλλαγµένα από 

οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε σχεδίαση. είτε υλικά κατασκευής αυτών. είτε στην εργασία 

κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και λειτουργία για την οποία 

προορίζονται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο (2) έτη και θα αρχίζει από την παραλαβή 

του υλικού πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρους) υλικού αυτό ή τµήµα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους 

όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν θα είναι 
δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών 

εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόµενων του υλικού να γίνει απόλυτα κατάλληλο 

και έτοιµο για την χρήση που προορίζεται θα απορρίπτεται και ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία 

αποζηµίωση να αντικαταστήσει  ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό ή τµήµα αυτού µέσα σε προθεσµία που ορίζεται 
από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο προµηθευτής 

κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει εκπίπτει  αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 

3. Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου καταλληλότητας του υλικού από 

αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου. Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για 

την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος και για την τοποθέτησή του και για 

κάθε σχετική δαπάνη µε την αντικατάσταση του πιο πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο 



προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτόν από τις 

πιο πάνω βλάβες. 

4. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί µε δικές του δαπάνες στην άµεση 

αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής 

συναρµολόγησης καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όµοιες αιτίες. Σε 

αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο ∆ήµος αυτές 

σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. 
5. Αυτοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο 

που θα αντιµετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται για servίςe και επισκευές και 
κατά περίπτωση καθώς ακόµη και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 

άρθρο 7 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

 

Τρόπος Πληρωµής 

1. Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει µε την προσωρινή παραλαβή των ειδών 

2. Όλες οι πληρωµές του Αναδόχου υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασµούς, και λοιπές 

εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων κλπ κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουσες την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας. Ο 

ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο. 

Προστίθεται κράτηση ύψους 0,10%για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (παρ.3, άρθρο 4 του 

Ν.401312011, Εγκύκλιος 29, ∆17α/302/7/Φ  Ν 463/03.11.2012/Α∆Α Β4ΣΠΛ-ΚΦ4). 

3. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τµηµατικά,  µε την έκδοση των αντιστοίχων 

χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία "περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων" και σύµφωνα µε την διαδικασία  παραλαβής και 
πληρωµής του ΕΚΠ.Ο.ΤΑ (άρθρα 36 & 37) µε την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και την προσκόµιση των 

αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου και σε συµφωνία µε τον πίνακα 

οροσήµων του έργου 

4. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις δαπάνες 

δηµοσίευσης της διακήρυξης 

5. Σε περίπτωση  που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από το ∆ήµο εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή 

του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο ∆ήµος καθίσταται  υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται 
όχληση από τον συµβασιούχο. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία 

έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

 

Άλλα στοιχεία 

1. Ο ∆ήµος θα απορρίπτει  ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που αναφέρεται για µέρος µόνο της προκηρυχθείσας 

προµήθειας. 

2. Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισµού, θα απορρίπτονται  ως 

ασύµφορες. 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης- Τρόπος Παραλαβής Τευχών 

• Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού καθώς και το έντυπο της 

οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, από την ∆/νση Τενικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Ρεθύµνης στην οδό Σοφ. Βενιζέλου, κτίριο  ∆ελφίνι». 

• Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης και η περιληπτική  προκήρυξη, διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή 

στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρεθύµνης (www.rethymno.gr). Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα 

δηµοσιευθεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό 

Τύπο, σύµφωνα και µε την εγκύκλιο αριθ. 33/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών. Αντίγραφο της παρούσας 

διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων. 



• Η παραλαβή των τευχών γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (ςoυrier). Στην περίπτωση  

παραλαβής των τευχών µέσω ταχυµεταφορικής (ςoυrier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για 

την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Η δαπάνη σε αυτήν την περίπτωση  θα βαρύνει τον ενδιαφερόµενο. 

• Οι παραλήπτες των τευχών σε έντυπη µορφή θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία 

των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι 
ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής. 

• Μόνον στην περίπτωση  παραλαβής του έντυπου τεύχους διακήρυξης, για την παραλαβή των εγγράφων, 

καταβάλλεται από τον αιτούντα στο ∆ήµο το ποσό των δέκα (10) ευρώ. 

• Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που 

παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων 

και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό  της µη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

• Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού  τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή  της 

να συµπληρώνουν και να αποστέλλουν στο e-mail vmirioke@rethymno.gr το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό 

έντυπο (την αντίστοιχη  φόρµα δεδοµένων) µε τα στοιχεία  των ενδιαφεροµένων  (επωνυµία,   διεύθυνση,   ΤΚ 

επάγγελµα  ΑΦΜ ,τηλέφωνο  φαξ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  άτοµο επικοινωνίας),  έτσι ώστε  η 

Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση 

που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής . Για τυχόν ελλείψεις 

στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος 

• Περίληψη  της  παρούσας  διακήρυξης  θα δηµοσιευθεί  για µία (1) ηµέρα  σε δύο οικονοµικές  εφηµερίδες 

και σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, δύο ηµερήσιες και µια εβδοµαδιαία και ταυτόχρονη δηµοσίευση και στο ΦΕΚ 

(τεύχος δηµοσίων συµβάσεων), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠ.ΟΤΑ, όπως αντικαταστάθηκε  

από το Ν. 3548/07  (άρθρ. 1, 2, 3 και 4) περί «καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου  στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο», όπως και αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 3752/09. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της 

διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και τα λοιπά έξοδα των ανακοινώσεων,  γνωστοποιήσεων κλπ της δηµοπρασίας,  

αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση  από τον προµηθευτή που αναδείχθηκε 
ανάδοχος µε τη διαδικασία  και την προσκόµιση  των νόµιµων παραστατικών,  σύµφωνα µε τον Ν.3548/07 όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρ. 46 του Ν.3801/09, και σύµφωνα µε την υπ' αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ Εσ και την υπ' 

αρ.204/2010 Γνωµ/ση του ∆' Τµήµατος του Ν.Σ.Κ. 

• Τα έξοδα της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4, παρ.3 του Ν. 

3548/2007, όπως τροποποιήθηκε  µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται  στην 

Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

Συµβατικά Στοιχεία-  Στοιχεία ∆ιαγωνισµού 

Τα στοιχεία της σύµβασης που προσαρτώνται σε αυτήν, κατά σειρά ισχύος, είναι τα παρακάτω: 

α. Η σύµβαση 

β. Η παρούσα διακήρυξη 

γ. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου  

δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 

 

Ακολουθούν τα παρακάτω παραρτήµατα τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης 

αυτής. 

Συγγραφή Υποχρεώσεων             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Τεχνικές Μελέτες- Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

1.    Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών.    

2.    Ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

3.    Τιµολόγιο προσφοράς. 



Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Εγκρίσεις 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 576/17.09.13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

 

 

      Ρέθυµνο 02.10.2013 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

 

   ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1' (Αντικείµενο προµήθειας) 

 

Αφορά στην προµήθεια  ειδών για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 

 

Άρθρο 2' (Ισχύουσες ∆ιατάξεις) 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.1) «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων 

και Κοινοτήτων»,  όπως τροποποιήθηκε   µε το Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων 

µεταναστευτικής 

πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» 

και όπως ερµηνεύτηκε µε την υπ’ αριθµ.  2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ∆∆Α και πάντα µε την επιφύλαξη  των 

ειδικών ρυθµίσεων του Π∆  60/2007, αναλογικά εφαρµοζοµένων και σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθεση µε 
τον ν. 3463/2006 και τον ΕΚΠΟΤΑ 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3.  Τις διατάξεις Π∆  60/07(Φ.ΕΚ 64/τΑ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας» στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ   «περί   συντονισµού   των  διαδικασιών    σύναψης δηµοσίων  συµβάσεων  έργων, προµηθειών   και 
υπηρεσιών»,   όπως  τροποποιήθηκε  µε  την  οδηγία  2005/51/ΕΚ  της Επιτροπής  και την Οδηγία  2005/75/ΕΚ  

του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 

4.  Συµπληρωµατικά  ως προς  το  Π∆  60/2007  η    Υπ Απόφαση  11389/23-03-1993  (ΦΕΚ  1858/23-03-1993) 

«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει 
5.  Συµπληρωµατικά  ως προς  το  Π∆  60/2007  ο Ν.  3614/2007,  η  ΥΠΑΣΥ∆,  υπ' αρ.  43804/ΕΥΘΥ2041/2009 

Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) 

6. Την  αριθ. 11389/1993  απόφαση  του Υπουργού  Εσωτερικών  (ΕΚΠ.ΟΤΑ), και τις σχετικές  ερµηνευτικές 

εγκυκλίους. 

7. Τις διατάξεις του Π∆  118/2007 για την εφαρµογή του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 αναλογικά εφαρµοζοµένου 

και σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον ΕΚΠΟΤΑ 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική  προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων- Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 

92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

9.  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

10. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2503/1997 «∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ» 

11. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης» 

12. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

13. Το Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29 06 2000 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 

14. Του  Ν.2741/99  (Φ.ΕΚ 119/τΑ) «Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου  Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις  αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 

15. Το Ν.3548/07 (Φ.ΕΚ 68/τΑ) «Καταχώρηση  δηµοσιεύσεων  των φορέων του ∆ηµόσιου  στο Νοµαρχιακό και 
Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  Λαµβάνεται υπόψη η εγκύκλιος Γ176929/20-10-2004 του Εθνικού 

Τυπογραφείου για τη διαδικασία  σύνταξης της περίληψης διακήρυξης που δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ 

16. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Οικονοµικών,  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,  Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας,   ∆ικαιοσύνης,   ∆ιαφάνειας και  Ανθρωπίνων   ∆ικαιωµάτων,   ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης   και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης  και λοιπές   διατάξεις»   (ΦΕΚ  2370Α/05 12 2012)  για τη  

προσαρµογή   των  Τευχών ∆ηµοπράτησης. 



17. Το Ν.3310/05(Φ.Ε.Κ. 30/τΑ) «Μέτρα για τη διασφάλιση  της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία   σύναψης  δηµοσίων  συµβάσεων»,  όπως τροποποιήθηκε  µε το Ν.3414/05 (Φ.ΕΚ 151/τΑ)», 

τροποποίηση του Ν.3310/05. 

18. Το Ν.1726/44 (Φ.Ε.Κ. 190/τΑ), άρθρο 3 παρ 1β', του Ν.2503/97 (Φ.ΕΚ 107/τΑ), άρθρο 13 παρ. 5 και του 

Ν.2238/94, (Φ.Ε.Κ. 151/τΑ) άρθρο 55 παρ.1στ', όπως ισχύει. 

19. Την υπ’αριθµ. Π1/4089/4-11-2011  απόφαση  του Υπουργείου  Ανάπτυξης περί  «Εξαίρεσης  από την  ένταξη  

στο Ενιαίο Πρόγραµµα   Προµηθειών  µέχρι 31-12-2012   προµηθειών  που  εντάσσονται   σε  
συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά  προγράµµατα». 

20. Την µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης. 

21. Την   υπ' αρίθµ. …..απόφαση   της  Οικονοµικής   Επιτροπής   µε  την  οποία εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισµού,  µε κριτήριο την οικονοµικότερη  προσφορά, 

για την για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 

22.  Την από Κ03-02-04 (05-02-2013) Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του 

Δήμου Αγίας Νάπας ως επικεφαλής εταίρος.  

23. Την  από 08-01-2013 Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας. 

 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, ισχύει η Υπ Απόφαση 11389/23-03-1993 (ΕΚΠ.ΟΤΑ). Τούτο ισχύει και σε 

περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες µε την κείµενη νοµοθεσία.  Όταν η διακήρυξη δεν 

αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο, νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.  

 

Άρθρο 3' (Απάντηση στα τεχνικά στοιχεία) 

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει αφού  λάβουν  υπ' όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές   της παρούσης  και να 

δώσουν  πλήρη τεχνικά στοιχεία,  έντυπα κλπ για να µπορέσει  η επιτροπή  να προβεί  σε σωστή  αξιολόγηση των 

προσφορών. 

 

Άρθρο 4' (Χρόνος και τρόπος παράδοσης) 

Το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» θα παραδοθεί πλήρες και έτοιµο προς λειτουργία στο ∆ήµο. Ο χρόνος παράδοσης 

των υπό προµήθεια υλικών ορίζεται σε δύο (2) µήνες, το µέγιστο. Από τον διαγωνιζόµενο θα ορίζεται σαφώς στην 

προσφορά και στον εξωτερικό φάκελο αυτής ο χρόνος παραδόσεως του συστήµατος. Ως ηµεροµηνία µετρήσεως 

του χρόνου, ορίζεται η ηµεροµηνία της υπογραφής της σχετικής συµβάσεως προµήθειας του συστήµατος. 

 

Άρθρο 5' (Εγγύηση καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης) 

Ο ανάδοχος στο όνοµα των οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία, υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση 

συµµετοχής µε εγγύηση  ίση µε  το 10% της συνολικής  συµβατικής  αξίας,  χωρίς  τον ΦΠΑ, για την καλή  και 
πιστή εκτέλεση των   όρων   της   σύµβασης   (Η  εγγύηση συµµετοχής   στο  διαγωνισµό   είναι  5% επί   της  

ενδεικτικά προϋπολογισθείσης  δαπάνης των προσφεροµένων υλικών συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Η εγγυητική επιστολή καλής και εµπρόθεσµου εκτελέσεως θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα 

τύπο για το δηµόσιο,  όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 26, παρ. 2 του ΕΚΠ.ΟΤΑ Επιπλέον η τράπεζα 

θα δηλώνει στην επιστολή της ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται εντός του ανωτάτου ορίου εγγυήσεως προς 

το δηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σε αυτήν 

της Ε.Ε. ή µε έγγραφη δήλωση (ή οπισθογράφηση  επ' αυτής) του ∆ήµου, ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο 

κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές  που  καθορίζουν  διάρκεια  ισχύος ή  χρονολογία   λήξεως  δεν γίνονται δεκτές 

Εν περιπτώσει  ύπαρξης ηµεροµηνίας λήξης αυτή επί ποινής ακύρωσης της σύµβασης θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο µήνες. 

Η µη προσκόµιση  εγγυήσεως  σύµφωνα  µε  τα  ανωτέρω  αποκλείει  την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 

υπαιτιότητας του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την συνοµολόγηση και υπογραφή της σύµβασης 

που ενάγεται εις βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, ήτοι την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση  

της για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατεθείσης εγγυήσεως. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στον προµηθευτή µετά τον χρόνο εγγυήσεως και παραλαµβάνεται 

ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόµενο  ή  εφ' όσον αυτό  είναι αδύνατο,  µε οποιοδήποτε  άλλο τρόπο  και µε  δική του 

επιβάρυνση. 

 



 

Άρθρο 6' (Άρνηση υπογραφής της σύµβασης και συνέπεια αυτής) 

Εάν ο αναδειχθείς δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση της προµήθειας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από 

της γνωστοποίησης σ' αυτόν της κατακύρωσης της δηµοπρασίας επ' ονόµατι του ή δεν καταθέσει την κατά το 

προηγούµενο άρθρο εγγύηση. 

1. Η εγγύηση συµµετοχής εκ 5% εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

2. Ο ∆ήµος µετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιανδήποτε αποδεκτέα προσφορά ή να επαναλάβει 
την δηµοπρασία ή να εφαρµόσει τα οριζόµενα στα άρθρα 21-22-23 του ΕΚΠ.ΟΤΑ 

3. Ο ∆ήµος σε αµφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται  να αναζητήσει  την αποκατάσταση  πάσης 

τυχόν γενοµένης σ' αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης 

 

Άρθρο 7' (Ευθύνη πωλητού και εγγύηση κατασκευής) 

1.  Ο ανάδοχος  προµηθευτής ευθύνεται  για την  ύπαρξη  των  συµπεφωνηµένων  ιδιοτήτων  των  ειδών  και 
εγγυάται ανυπαρξία οιουδήποτε κεκρυµµένου ελαττώµατος. 

2.   Κατά  την προσωρινή  παραλαβή  εξετάζεται  και διαπιστώνονται οι κατ' αρχήν ιδιότητες και οι τυχόν 

επελθούσαι φθοραί, ζηµίαι κλπ λόγω πληµµελούς κατασκευής ή κακής ποιότητας χρησιµοποιηθέντων υλικών. 

3.  Χρόνος εγγύησης 36 µήνες και καθ' όλο το χρόνο της εγγυήσεως καθώς και προηγούµενης, υποχρεούται ο 

ανάδοχος προµηθευτής να αντικαταστήσει  µε δικές του δαπάνες κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό. 

4.   Εάν ο προµηθευτής δεν προβεί στην επιδιόρθωση  ή αντικατάσταση  των ελαττωµατικών υλικών, να 

επιστραφεί  αυτό και να προσκοµιστεί καινούριο ανταποκρινόµενο στις προδιαγραφές  ή να παρακρατηθεί  η αξία 

του από την εγγύηση του κατέθεσε. 

 

Άρθρο 8' (Αναθεώρηση τιµών προσφορών) 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν αναθεωρούνται, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 9' (∆απάνες προµηθευτού- Ευθύνη µέχρι παραδόσεως) 

Όλα τα έξοδα γενικώς µέχρι  της παραδόσεως του συστήµατος αυτού στο ∆ήµο, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συµβεί στον εξοπλισµό µέχρι της παραδόσεως αυτού στο 

∆ήµο. 

 

Άρθρο 10' (Παράδοση προσωρινή και οριστική) 

•  Ως ηµέρα παραδόσεως  θεωρείται  η ηµέρα κατά την οποία θα προσκοµίσει το έργο στον οριζόµενο από το 

∆ήµο  χώρο  για την παράδοση  τους Ο προµηθευτής  ευθύνεται  µέχρι  του χρόνου  υπογραφής  του  

πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής Μετά την ποσοτική παραλαβή η ευθύνη του προµηθευτού περιορίζεται στα 

οριζόµενα στο άρθρο 10 της  παρούσης. 

• ∆ύνανται να συνταχθούν πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

• Κατά τον χρόνο εγγύησης και εφ' όσον ήθελαν διαπιστωθεί  φθορές, ζηµίες, κλπ που θα οφείλονται στην κακή 

ποιότητα υλικών ή πληµµελή κατασκευή ο προµηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεµίας αµοιβής, εφ' 

όσον είναι δεκτικές επανορθώσεων  κατά την  κρίση της  επιτροπής,  αλλιώς  θα επιστραφεί  όλη η  ποσότητα.  

Επίσης  ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει  τα υλικά που θα αποδειχθούν 

ελαττωµατικά. 

•  Για την περίπτωση µη συµµορφώσεως του προµηθευτή προς την υποχρέωση του αυτή, ο ∆ήµος δικαιούται να 

προβεί  σ' αυτό σε βάρος και για λογαριασµό  του προµηθευτή  παρακρατούµενης  της αξιώσεως  του ποσού  από 

την εγγύηση καλής εκτέλεσης 

•  Η παραλαβή  των υλικών θα γίνει από την επιτροπή οριζόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ε.Κ.Π.ΟΤΑ 

 

Άρθρο 11ο (Υπέρβαση προθεσµίας παραδόσεως) 

• Για οποιοδήποτε λόγο ή  αιτία υπέρβασης της συνοµολογηθησόµενης  προθεσµίας  παραδόσεως  της 

προµήθειας,  δύναται το ∆Σ. να υποχρεώσει  τον προµηθευτή στην καταβολή λόγω ποινικής ρήτρας και 

αναπόδεικτου αποζηµιώσεως,  προστίµου συµφώνως µε τα κάτωθι: 
1. 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. 

2. Για καθυστέρηση  που  υπερβαίνει  το  1/2 του  µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, 5%  επί  της  

συµβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 



•  Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα 

παραδοθέντων της προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ. 

•  Κατά  τον υπολογισµό  του χρονικού  διαστήµατος  καθυστέρησης  παράδοσης  µε απόφαση  ∆.Σ. ύστερα από 

γνωµοδότηση  του  αρµόδιου  οργάνου,  δεν λαµβάνεται  υπ'  όψη ο χρόνος  που  παρήλθε  πέραν  του  ευλόγου,  

κατά προµηθευτή και µετατίθεται αντίστοιχα  ο χρόνος παράδοσης τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε 

απόφαση του ∆Σ. 

•  Προκαταβολή δεν χορηγείται. 
 

 

Άρθρο 12' (Αθέτηση όρων συµφωνίας) 

1.    Η   από  µέρους    του    τελευταίου µειοδότη αθέτηση όρου  της    παρούσης διακηρύξεως    και  της 

συνοµολογηθησοµένης συµβάσεως ή η µη πλήρως συµµόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο ∆ήµο 

το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο  της προµήθειας µε απόφαση του ∆Σ. 

2. Η έκπτωση του προµηθευτή έχει σαν αποτέλεσµα: 

2.1.1. Την απώλεια  υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής  ρήτρας ή ολόκληρου  του ποσού  της κατατεθειµένης 

εγγύησης ή µέρους αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της  παρούσης 

2.1.2. Την υποχρέωση  του προµηθευτού να αποζηµιώσει  το ∆ήµο για κάθε ζηµία θετική ή αποθετική την οποία 

θα υποστεί από την µη εκτέλεση της συµβάσεως 

 

Άρθρο 13' (Ευθύνη πωλητού) 

•  Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων του συστήµατος πρόσβασης των ΑΜΕΑ 

και εγγυάται για την ανυπαρξία οιουδήποτε κεκρυµµένου ελαττώµατος 

•  Εάν εντός του χρόνου εγγυήσεως παρουσιαστεί  έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία δεν 

είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή, ο ∆ήµος δικαιούνται κατά την κρίση του να επιδιώξει 
είτε την αναστολή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος 

 

Άρθρο 14' (Τρόπος πληρωµής) 

Η πληρωµή  της αξίας  του εξοπλισµού  από το ∆ήµο µας προς τον  προµηθευτή, θα γίνει αµέσως µετά την 

παραλαβή  του,  µε  τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος,  αυτή  δε  θα είναι τµηµατική ή συνολική  αναλόγως 

της περιπτώσεως και την σύµφωνη γνώµη του προµηθευτού. 

 

Άρθρο 15' (Επίλυση διαφορών) 

Οι διαφορές  που  θα εµφανιστούν  από την εφαρµογή της παρούσης συµβάσεως προµηθείας, επιλύονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 16' 

Η δαπάνη δηµοσίευσης  της περιληπτικής  διακήρυξης,  τα κηρύκεια  και τα λοιπά  έξοδα της δηµοπρασίας, 

αρχικής και επαναληπτικής  βαρύνουν  τον προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί  ανάδοχος (Ν. 3801/2009 άρθρο46, 

ΦΕΚ163Α/4-9-2009). 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

                                                                                                           Ρέθυµνο 02.10.2013 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.∆.Ρ. 

  

 

 
                                   

 



 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  : 

 
1) Τεχνική  Έκθεση 

2) Τεχνικές Προδιαγραφές 

3) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

4) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση συνολικού προϋπολογισµού 80.000,00€ (µε το Φ.Π.Α.) προβλέπεται η 

υλοποίηση µίας ολοκληρωµένης παρέµβασης για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ σε περιαστικές 

ακτές του ∆ήµου Ρεθύµνης. 
Στόχος του ∆ήµου αποτελεί διευκόλυνση της προσπελασιµότητας των ΑΜΕΑ σε 5 οργανωµένες παραλίες καθώς 
επίσης  και ο προσανατολισµός  όλων των εµπλεκόµενων φορέων στην  ολοκληρωµένη προσέγγιση σε θέµατα 
προσβασιµότητας στις ακτές. 
Το έργο θα πραγµατοποιηθεί στις παρακάτω πέντε (5) πολυσύχναστες και οργανωµένες παραλίες του ∆ήµου 
Ρεθύµνης: 

1. Παραλία πόλης Ρεθύµνου βόρεια της οδού Σοφ. Βενιζέλου. 

2.    Παραλία πόλης Ρεθύµνου βόρεια της οδού Άρη Βελουχιώτη. 

3. Παραλία Μισιρίων. 

4. Παραλία Αδελιανού Κάµπου. 

5. Παραλία Επισκοπής στο όριο µε την ∆.Ε. Νικ. Φωκά. 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή Είδους 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

   

Ποσότητα 

 

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

 

 

Σύνολο € 

 

1 

  

 Κινητός διάδροµος πρόσβασης ΑΜΕΑ 

 

Τ.Μ. 

 

170 

 

180,00 

 

30.600,00 

 

2 

 

 Κινητή τουαλέτα ΑΜΕΑ 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

2.520,00 

 

12.600,00 

 

3 

  

 Αµφίβιο αµαξίδιο 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

2.630,00 

 

13.150,00 

 

4 

  

 Αποδυτήριο ΑΜΕΑ 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

1.738,13 

 

  8.690,65 

 

Μερικό Σύνολο 

 

65.040,65 

 

ΦΠΑ 23% 

 

14.959,35 

 

 

Γενικό Σύνολο 

 

80.000,00 

 
 
 
Σηµειώνεται  ότι µε  την ΚΥΑ  1052758/1451/80010   (ΦΕΚ  1411/Β/30-04-2012)  πραγµατοποιήθηκε  

συµπλήρωση  της  υπ'  αριθ.1038460/2439/80010/15-4-2009   (ΦΕΚ 792/29-4-2009   τ.Β')  κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, σχετικά µε την απ' ευθείας παραχώρηση, µε 

αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού,  παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών 

και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (0. Τ. Α.) Α' Βαθµού. Ειδικότερα, οι 
σηµαντικότερες τροποποιήσεις της παραπάνω ΚΥΑ παρουσιάζονται στο Άρθρο 7 «Υποχρεώσεις Ο.Τ.Α.» . 

 

Στο πλαίσιο  των παραπάνω  συνθηκών,  η  πρόταση  προβλέπει  την υλοποίηση  µίας ολοκληρωµένης  

παρέµβασης  η  οποία  θα στηρίζεται σε καινοτόµα συστήµατα πρόσβασης στις παραλίες για τα ΑΜΕΑ. 

Ειδικότερα περιλαµβάνει ανά παραλία, έναν ειδικό κινητό διάδροµο, κινητές τουαλέτες  και αποδυτήρια για ΑΜΕΑ 

καθώς και ένα αµφίβιο  όχηµα. Με την υλοποίηση της παρέµβασης αναµένεται  να βελτιωθεί  η πρόσβαση  στις 

παραλίες και η είσοδος-έξοδος  των εµποδιζόµενων ατόµων και των ΑΜΕΑ που βιώνουν  σήµερα πρακτικά 

συνθήκες καθεστώτος αποκλεισµού από τις περισσότερες ελληνικές παραλίες. 

Η δηµόσια δαπάνη, µέσω του χρηµατοδοτικού προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας  Ελλάδα-Κύπρος 

2007-2013, Άξονας 2: «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον», µε ακρωνύµιο «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ», για την 

προµήθεια   προϋπολογίζεται  στο  ποσό των 80.000,00€  συµπεριλαµβανοµένου  του ΦΠΑ.  23%,   και    
εντάσσεται  στον προϋπολογισµό του έτους 2013 µε ΚΑ 15-7326.023. 

 

 

 



 

Η  σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τις διαδικασίες του ανοικτού δηµόσιου 

διαγωνισµού µετά από συγκέντρωση προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη  για  τον 

∆ήµο προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚ ΠΟΤΑ,  του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/2006. 

 

 

Ρέθυµνο 02.10.2013 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.∆.Ρ. 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1.   Γενικά 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προµήθεια ενός ειδικού  διαδρόµου ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από 

αντιολισθητικό τρισδιάστατο   συνθετικό  πλέγµα  πάχους έως 15 χιλιοστά, µε εύκαµπτη κατασκευή  προκειµένου 

να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χτυπηµάτων και τραυµατισµών και εποµένως θα είναι κατάλληλος για περπάτηµα, 

ακόµη και µε γυµνά πόδια. 

Επίσης θα διαθέτει µεγάλη ευκαµψία, θα φέρει τη δυνατότητα να µπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε κάθε µορφή 

εδάφους (αµµώδες, επικλινές  κτλ.), χωρίς να έχει προηγηθεί η ελάχιστη  προπαρασκευαστική  εργασία,  καθώς 

επίσης και θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται εύκολα από το έδαφος όταν δεν χρησιµοποιείται. 
Ο διάδροµος θα βρίσκεται σε πλήρη εναρµόνιση  µε τις περιβαλλοντικές διατάξεις και θα προστατεύει το γυµνό 

έδαφος από τις αναπόφευκτες φθορές που προκαλούν τα διερχόµενα οχήµατα, τα ποδήλατα και οι πεζοί. Το 

µήκος του διαδρόµου θα ποικίλλει ανά παραλία και θα πρέπει να διατηρεί την επιφανειακή υγρασία του εδάφους, 

ενώ στο σηµείο της τοποθέτησης τα φυτά θα πρέπει να µπορούν να αναπτύσσονται  κάτω από την επιφάνειά 

του. 

Εκτός του διαδρόµου, η πρόταση αφορά τη προµήθεια ανά οργανωµένη παραλία, ενός αµφίβιου οχήµατος το 

οποίο θα προορίζεται για ηλικιωµένα άτοµα και για άτοµα µε µικρή ή µεγάλη- προσωρινή ή µόνιµη-  δυσκολία 

κίνησης. Το όχηµα θα παρέχει µεταφορά από το αναπηρικό όχηµα προς την παραλία, µετακίνηση πάνω στην 

άµµο και άνωση  µέσα στο νερό, ανεξάρτητα από το βάθος του. Επίσης θα επιπλέει και θα κινείται στην επιφάνεια 

του νερού µε µεγάλη σταθερότητα. 
Τέλος, το έργο ολοκληρώνεται  µε τη προµήθεια µίας χηµικής τουαλέτας  και ενός αποδυτηρίου για ΑΜΕΑ ανά παραλία 
στην οποία θα γίνει η παρέµβαση. 

Το έργο θα πραγµατοποιηθεί στις παρακάτω πέντε πολυσύχναστες  και οργανωµένες παραλίες του ∆ήµου Ρεθύµνης: 

1. Παραλία πόλης Ρεθύµνου βόρεια της οδού Σοφ. Βενιζέλου. 

2.    Παραλία πόλης Ρεθύµνου βόρεια της οδού Άρη Βελουχιώτη. 

3. Παραλία Μισιρίων. 

4. Παραλία Αδελιανού Κάµπου. 

5. Παραλία Επισκοπής στο όριο µε την ∆.Ε. Νικ. Φωκά. 
 
 

2.   Τεχνικές Προδιαγραφές Κινητού ∆ιαδρόµου Πρόσβασης ΑΜΕΑ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Οι  προσφερόµενος διάδροµος θα πρέπει να δηµιουργεί ασφαλή  πρόσβαση  σε οχήµατα,  πεζούς, καροτσάκια  για 
µωρά, ποδήλατα, οχήµατα µικροπωλητών, οµάδες διάσωσης άτοµα µε κινητικά προβλήµατα (ΑΜΕΑ). Θα είναι πολύ 
ανθεκτικός. Θα τοποθετείται εύκολα, χωρίς ειδικευµένο προσωπικό ή εξοπλισµό και χωρίς να έχει προηγηθεί  
προπαρασκευαστική  εργασία. Λόγω της εύκαµπτης κατασκευής του, θα ελαχιστοποιείται  ο κίνδυνος χτυπηµάτων και 
τραυµατισµών.  Θα είναι κινητός, δηλαδή όταν δεν χρησιµοποιείται θα µπορεί να αφαιρεθεί,  να τυλιχτεί και να 
αποθηκευτεί οπουδήποτε. Θα εναρµονίζεται τέλεια µε το φυσικό περιβάλλον. 
Θα είναι κατασκευασµένος από αντιολισθητικό πολυµερές  υλικό και πάχους έως δέκα πέντε (15) χιλιοστά. Η 
κατασκευή του υλικού πρέπει να είναι τρισδιάστατη µε συνεχόµενη µορφή και όχι διακεκοµµένη. Προκειµένου να 
προσφέρει ευκολία µεταφοράς, τοποθέτησης και αποθήκευσης, ο διάδροµος θα πρέπει να αποτελείται από ενιαία 
τµήµατα µήκους τουλάχιστον δέκα µέτρων και όχι µεγαλύτερα των είκοσι πέντε µέτρων. Το πλάτος του διαδρόµου θα 
είναι ένα µέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50 m )  ελάχιστον. Τα επιµέρους τµήµατα θα πακτώνονται στο έδαφος, για 
την αποφυγή µη επιθυµητών µετακινήσεών τους και θα δύναται να συνδέονται µεταξύ τους  µε ασφαλή τρόπο. Μαζί 
µε την προσφορά θα κατατεθούν απαραίτητα οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή, µε επίσηµη µετάφραση τους 
στην Ελληνική Γλώσσα.  ∆εν θα αλλοιώνεται από θαλασσινό νερό, χηµικές και αλκαλικές ουσίες ή υδρογονάνθρακες. 
Θα αντέχει σε ακραίες θερµοκρασίες καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία UV. Ο διάδροµος πρέπει να είναι 
συγχρόνως στιβαρός αλλά και ελαφρύς για εύκολη µεταφορά και να διαθέτει άριστη αντοχή σε εφελκυσµό. 

Μαζί µε την προσφορά θα κατατεθεί τεστ δοκιµών αντοχής από επίσηµα ανεγνωρισµένο ινστιτούτο δοκιµών µε 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης µε την προσφορά, θα κατατεθεί δείγµα του προσφεροµένου 
διαδρόµου. 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ 
1. Ελάχιστο βάρος. 
2. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση (δεν απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό ή ειδικά εργαλεία). 
3. Σταθερότητα και ασφάλεια. 
4. Εύκαµπτη κατασκευή. 
5. Αντιολισθητική επιφάνεια. 
6. Αδιάβροχη   σύνθεση   (από   αδρανές   υλικό   που   δεν   αλλοιώνεται   από   το   θαλασσινό   νερό,   χηµικές   

ουσίες   ή υδρογονάνθρακες). 



7.    Μεγάλη αντοχή στην πίεση και τη φθορά. 
8.  Αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες , το θαλασσινό νερό και την ηλιακή ακτινοβολία. 
9.   ∆ιαπερατότητα ώστε να µην καλύπτεται από την άµµο ή να κατακρατεί νερό. 
 

 
3.   Τεχνικές Προδιαγραφές Αµφίβιου Οχήµατος 
 
ΤΕΧΝIΚΗ  ΠΕΡIΓΡΑΦΗ: 

Το πλωτό αναπηρικό αµαξίδιο θα παρέχει ευκολία πρόσβασης ατην παραλία, αλλά και την δυνατότητα κίνησης µέσα 
στο νερό, διότι θα επιπλέει και θα κινείται  στην επιφάνεια του νερού µε µεγάλη σταθερότητα. Θα επιτρέπει µε ευκολία 
τη µεταφορά και µετακίνηση µέσα στο νερό για τα άτοµα µε µικρή ή µεγάλη δυσκολία κίνησης. 
Θα  έχει  εργονοµική κατασκευή  από  ανοξείδωτο αλουµίνιο  και στρογγυλευµένες  άκρες, για αποφυγή ατυχηµάτων.  
Θα φέρει τρεις φουσκωτούς τροχούς κύλισης,  κατασκευασµένους  από ελαστικό  υλικό έτσι  ώστε να παρέχουν 
σταθερότητα µέσα στο  νερό και να απορροφούν τους κραδασµούς και να εξοµαλύνουν τις δυσχέρειες από τυχόν 
ανωµαλίες του εδάφους (άµµος, χαλίκι, βότσαλο) για άνετη χρήση. Θα είναι κατάλληλο και για δραστηριότητες 
παιχνιδιού και διασκέδασης. Θα διαθέτει λαβή έλκυσης, για εύκολη πλοήγηση. Το ύφασµα του οχήµατος θα είναι 
υποαλλεργικό, αδιάβροχο, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία και διάτρητο, για να στεγνώνει γρήγορα. 
Θα συναρµολογείτε και θα αποσυναρµολογείτε εύκολα, χωρίς εργαλεία.  Όταν δεν χρησιµοποιείται, θα διπλώνεται και 
θα αποθηκεύεται, για εξοικονόµηση χώρου. 
Οι διαστάσεις του θα είναι: 
1. Το µέγιστο µήκος θα είναι περίπου 1,50 m, καθίσµατος 0,50 m. 
2. Το ύψος θα είναι περίπου 1.30 m (συνολικό), καθίσµατος 0,50 m. 
3. Το πλάτος θα είναι περίπου 0,50 m (καθίσµατος) 1,0 m (συνολικό) 
4. Το βάρος τους θα είναι  περίπου 30 kg και το ωφέλιµο βάρος 130 kg τουλάχιστον. 

 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΦΙΒΙΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

1. Θα µπορεί να κινηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια µε άµµο (επίπεδη, κεκλιµένη κλπ.).   
2. Θα είναι ελαφρύ και ανθεκτικό. Το πλαίσιό του θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο αλουµίνιο.   
3. Θα έχει εργονοµική και άνετη κατασκευή. 
4. Το υλικό του καθίσµατος θα είναι από είναι αδιάβροχο, υποαλλεργικό και διάτρητο (θα αφήνει τον αέρα, και             

το νερό να το διαπερνάει). 
5. Οι τροχοί του από µαλακό PVC (ανθεκτικό στις ηλιακές ακτίνες UV) θα απορροφούν τους κραδασµούς,             

όταν το έδαφος είναι ανώµαλο (βότσαλα, χαλίκια, κλπ.). 
6. Θα έχει στρογγυλεµένες άκρες για αποφυγή ατυχηµάτων. 
7. Θα έχει άριστη αισθητική εµφάνιση µε έντονα και φωτεινά χρώµατα. 
8. Θα συναρµολογείται και αποσυναρµολογείται εύκολα, χωρίς εξειδικευµένο προσωπικό ή ειδικά εργαλεία.   
9. Όταν δεν χρησιµοποιείται θα διπλώνεται και θα αποθηκεύεται σε οριζόντια ή όρθια θέση, για εξοικονόµηση             

χώρου. 
  
 

4. Τεχνικές Προδιαγραφές Κινητής Τουαλέτας για ΑΜΕΑ 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Οι µεταφερόµενες τουαλέτες θα αποτελούνται από : 

1.  Καµπίνα κατάλληλων διαστάσεων, αποτελούµενη από τοιχώµατα κατασκευασµένα από ανθεκτικό λείο υλικό και 
συναρµολογούµενα µε τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζουν την στεγανότητα του χώρου και είναι ανθεκτικά στις 

κακώσεις και στις µεταβολές της θερµοκρασίας. 
Θα έχει εργονοµική  διαρρύθµιση  και  εσωτερικές διαστάσεις  που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση  ατόµου µε 
αναπηρικό αµαξίδιo και του  συνοδού  του.  Ο χώρος θα επαρκεί  ώστε το αµαξίδια να µπορεί  οπωσδήποτε να 
πραγµατοποιεί  πλήρη περιστροφή  (360

ο
). Το ύψος της (εσωτερικά) θα είναι τουλάχιστον  2,20m. Η καµπίνα θα 

διαθέτει σύστηµα αερισµού. Τα εσωτερικά τοιχώµατα και το δάπεδο θα έχουν λεία, µη πορώδη επιφάνεια ώστε να 
αποτρέπεται η συσσώρευση µικροβίων και να διευκολύνεται ο σωστός καθαρισµός τους. 
Το δάπεδο θα είναι οπωσδήποτε αντιολισθητικό.  Τα µεταλλικά εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν  (µεντεσέδες, 
κοχλίες, περικόχλια,  πόµολα κλπ) θα είναι κατασκευασµένα  από ανοξείδωτα υλικά  εξαιρετικής αντοχής στη 
θαλάσσια  διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας, κράµατα αλουµινίου κλπ).  Το βάρος της (άδεια) δεν θα ξεπερνά τα 
120 κιλά. 

Η πόρτα του θαλάµου  θα αναρτάται  σε  ισχυρής  κατασκευής  µεντεσέδες ώστε να αντέχει στους  πολύ δυνατούς  

ανέµους. Εσωτερικά θα ασφαλίζει  µε εύχρηστο µηχανισµό (περιστροφική χειροκίνητη κλειδαριά,  σύρτη κλπ) ο 

οποίος θα µπορεί να ξεκλειδώνει και εξωτερικά σε περίπτωση  ανάγκης. 

Η καµπίνα θα διαθέτει  σύστηµα εξουδετέρωσης οσµών το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες/ηµέρα χωρίς την ανάγκη χρήσης 
µπαταριών. Η εξουδετέρωση θα επιτυγχάνεται  µε διάχυση ενεργών συστατικών. Τα ενεργά συστατικά θα είναι σε αέρια 
µορφή, για την αποφυγή δηµιουργίας βακτηριδίων και µυκήτων.  
Το υλικό εξουδετέρωσης, δεν θα παρουσιάζει τοξικότητα και δεν θα προκαλεί αλλεργίες, καθώς η εφαρµογή ενός τέτοιου 
προϊόντος σε δηµόσιους χώρους, προσιτούς σε όλους, επιφέρει σηµαντικούς κινδύνους. Τα παραπάνω θα βεβαιώνονται 
από σχετικές επιστολές του κατασκευαστικού οίκου µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, θα πρέπει να 
κατατεθεί ενηµερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου του υλικού και φύλλο δεδοµένων ασφαλείας του υλικού, στην 



Ελληνική γλώσσα.  
Το προϊόν δεν θα απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις στην εφαρµογή του και θα προσφέρει διάρκεια κάλυψης από 4 έως 8 
εβδοµάδες. 

 

2.   Η καµπίνα εσωτερικά να περιλαµβάνει: 
o Λεκάνη, κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό µε σκέπασµα και άνετο κάθισµα  

o ∆εξαµενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρα. Η δεξαµενή να διαθέτει σύστηµα εξαερισµού. 
Στην δεξαµενή θα εισέρχεται το απαραίτητο χηµικό υγρό, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διάλυση και την τέλεια 
κάλυψη των αποβλήτων. 

o Θήκη για χαρτί υγείας. 

o Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίµµατα 

o Φωτισµό µε ηλιακή ενέργεια 

o Σύστηµα εξουδετέρωσης οσµών  

o Νιπτήρα 

3.   Οι τουαλέτες, θα συνοδεύονται από  

• ∆έκα  λίτρα χηµικό υγρό έκαστη. 

• Υλικό απόσµησης διάρκειας τουλάχιστον για έξι  (6) µήνες. 

  

5. Τεχνικές Προδιαγραφές Κινητού Αποδυτηρίου για ΑΜΕΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Τα µεταφερόµενα αποδυτήρια θα αποτελούνται από: 

Καµπίνα κατάλληλων  διαστάσεων,  αποτελούµενη από τοιχώµατα κατασκευασµένα από ανθεκτικό λείο υλικό και 
συναρµολογούµενα µε τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζουν την στεγανότητα του χώρου και είναι ανθεκτικά στις κακώσεις 
και στις µεταβολές της θερµοκρασίας.  

Θα έχει εργονοµική διαρρύθµιση και  εσωτερικές διαστάσεις που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση ατόµου µε 
αναπηρικό αµαξίδιο, µαζί µε τον συνοδό του. ΟΙ διαστάσεις του  θα είναι µεγαλύτερες από1,60Χ1,60 m. Η καµπίνα θα 
διαθέτει σύστηµα αερισµού. Τα εσωτερικά τοιχώµατα και το δάπεδο θα έχουν λεία, µη πορώδη επιφάνεια ώστε να 
αποτρέπεται η συσσώρευση µικροβίων και να διευκολύνεται ο σωστός καθαρισµός τους.  

Το δάπεδο θα είναι οπωσδήποτε αντιολισθητικό. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
κατασκευασµένα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικής αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση (ανοξείδωτος χάλυβας, 
κράµατα αλουµινίου κλπ.). Η πόρτα του θαλάµου θα αναρτάται σε ισχυρής κατασκευής µεντεσέδες ώστε να αντέχει 
στους πολύ δυνατούς ανέµους. Εσωτερικά θα ασφαλίζει µε εύχρηστο µηχανισµό (περιστροφική χειροκίνητη 
κλειδαριά, σύρτη κλπ.) ο οποίος θα µπορεί να ξεκλειδώνει και εξωτερικά σε περίπτωση ανάγκης.  

Η καµπίνα εσωτερικά να περιλαµβάνει :  

o Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίµµατα 

o Φωτισµό µε ηλιακή ενέργεια και 

o Κρεµάστρες ρούχων  

 
6. Άλλοι Ουσιώδη Όροι και Στοιχεία 

• Όλα τα παραπάνω είδη που θα προµηθευτεί  ο ∆ήµος θα παραδοθούν σε χώρο του ∆ήµου  που θα υποδειχθεί  από 

τους αρµόδιους υπαλλήλους. Η µεταφορά και εκφόρτωση θα γίνει µε έξοδα και µε προσωπικό του προµηθευτή. 

• Στα αµαξίδια και στις τουαλέτες και τα αποδυτήρια των ΑΜΕΑ θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας (∆ΗΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ) µε ευµεγέθη γράµµατα µε ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση ή µε ειδικό αυτοκόλλητο. 

• Ο  κάθε  διαγωνιζόµενος  πρέπει να  παραδώσει  απαραίτητα  µε την  Τεχνική  Προσφορά  (κατάλληλα  

υπογεγραµµένα)  τα παρακάτω: 

 

1.  Κατάλογο µε τα πλήρη στοιχεία των προσφερόµενων ειδών, όπου απαραίτητα (µε ποινή αποκλεισµού) θα 
αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους, δηλαδή α) ο τύπος-εµπορική ονοµασία, β) η χώρα προέλευσης, γ) το 
εργοστάσιο κατασκευής, δ) το υλικό κατασκευής, ε) οι διαστάσεις. 

2.  Πλήρη τεχνική  περιγραφή και  προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου  καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την επιβεβαίωση των προδιαγραφών και χαρακτηριστικών τους. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου στην οποία θα δηλώνεται ότι: δεσµεύεται για την προµήθεια των 
ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιµετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 3 έτη και ότι δεσµεύεται 
για την εγγύηση καλής λειτουργίας, που µε ποινή αποκλεισµού είναι τρία χρόνια από τον χρόνο παράδοσης. 

4.  Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, θα πρέπει να προσκοµίσει  δήλωση 

αποδοχής της προµήθειας του προµηθευτικού-κατασκευαστικού οίκου για τη παροχή ανταλλακτικών για τρία έτη 

τουλάχιστον 

5.  Προσφορές που δεν θα καλύπτουν  πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές θα αποκλείονται. 

 



7. Εκπαίδευση 
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να εκπαιδεύσει µε δικά του έξοδα τους υπαλλήλους που θα ορίσει ο ∆ήµος. 
 

8. Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 
Τα υπό προµήθεια είδη θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που καλύπτει αστοχία  υλικών, διάρκειας 

τουλάχιστον 3 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσης. Ειδικότερα ο Προσφέρων θα  πρέπει: 
1. Να δηλώσει εγγράφως ότι ο προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία  του συστήµατος για τουλάχιστον 3 (τρία) 

χρόνια και θα καλύψει τυχόν βλάβες. 

2. Να δηλώσει,  επίσης εγγράφως, ότι η αντιπροσωπεία  ή  ο προµηθευτής  αναλαµβάνει  την υποχρέωση  να 
καλύπτει τις βλάβες αλλά και τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και serνice του συστήµατος, για τουλάχιστον 3 (τρία) 

χρόνια. 

3. Στην δήλωση αυτή, ο προµηθευτής, θα αναφέρει και το χρονικό διάστηµα διευθέτησης των προβληµάτων 

 

9.  Παρατηρήσεις 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί και θα ληφθεί 
υπόψη σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης που ισχύουν. 

 

 

Ρέθυµνο 02.10.2013 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.∆.Ρ. 

 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή Είδους 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

   

Ποσότητα 

 

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

 

 

Σύνολο € 

 

1 

  

 Κινητός διάδροµος πρόσβασης ΑΜΕΑ 

 

Τ.Μ. 

 

170 

 

180,00 

 

30.600,00 

 

2 

 

 Κινητή τουαλέτα ΑΜΕΑ 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

2.520,00 

 

12.600,00 

 

3 

  

 Αµφίβιο αµαξίδιο 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

2.630,00 

 

13.150,00 

 

4 

  

 Αποδυτήριο ΑΜΕΑ 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

1.738,13 

 

  8.690,65
 

Μερικό Σύνολο 

 

65.040,65 

 

ΦΠΑ 23% 

 

14.959,35 

 

 

Γενικό Σύνολο 

 

80.000,00 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:   ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ (80.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
23%. 

Στην τελική τιµή συµπεριλαµβάνονται και όλα τα έξοδα και όλες οι νόµιµες κρατήσεις 

υπέρ τρίτων καθώς επίσης και τα έξοδα δηµοσίευσης. 
 
 
 
 

Ρέθυµνο 02.10.2013 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.∆.Ρ. 



 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή Είδους 

 

Μονάδα 

Μέτρησης 

   

Ποσότητα 

 

Τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

 

 

Σύνολο € 

 

1 

  

 Κινητός διάδροµος πρόσβασης ΑΜΕΑ 

 

Τ.Μ. 

 

170 

 

 

 

 

 

2 

 

 Κινητή τουαλέτα ΑΜΕΑ 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

 

 

 

 

3 

  

 Αµφίβιο αµαξίδιο 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

  

 Αποδυτήριο ΑΜΕΑ 

 

ΤΕΜ 

 

5 

 

 

 

 

 

Μερικό Σύνολο 

 

 

 

ΦΠΑ 23% 

 

 

 

 

Γενικό Σύνολο 

 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως):   

 

 

Στην τελική τιµή συµπεριλαµβάνονται και όλα τα έξοδα και όλες οι νόµιµες κρατήσεις 

υπέρ τρίτων καθώς επίσης και τα έξοδα δηµοσίευσης. 
 
 
 

         Ρέθυµνο 02.10.2013 

 

                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
                     Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.∆.Ρ. 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : 

Ηµεροµηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε  ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή  ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι  απέναντι σας εις ολόκληρο  και ως αυτοφειλέτες,  µέχρι του  ποσού των   
....................ευρω  και ολογράφως............................. υπέρ της εταιρείας.                                ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)......................... β)...................... κλπ,  ατοµικά και για 
κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό  της Υπηρεσίας σας της ..... 
./........ /.......... ,     για  την   ανάδειξη   αναδόχου   για  το  Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» προϋπολογισµού  
.......................€  µε το ΦΠΑ  23% σύµφωνα µε την υπ' αρ.../........ προκήρυξη σας. 
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
3.  Παραιτούµαστε   ρητά και ανεπιφύλακτα  από την ένσταση του ευεργετήµατος  της διζήσεως από το 
δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των  µη  
προσωποπαγών   και ιδιαίτερα οποιασδήποτε  άλλης ένστασης  των άρθρων  852 - 855, 862 - 864 και 866 
- 869 του Αστικού  Κώδικα,  όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
4.   Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 
γνωστοποιήσετε  ότι η (εταιρεία).......................... δεν εκπλήρωσε  την υποχρέωση  της που περιγράφεται   
στο ανωτέρω   σηµείο 1,  σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε  µε   την παρούσα  επιστολή  τη ρητή 
υποχρέωση  να σας καταβάλουµε,  χωρίς οποιαδήποτε  από µέρους µας αντίρρηση,  αµφισβήτηση  ή 
ένσταση  και χωρίς  να ερευνηθεί  το βάσιµο ή  µη  της απαίτησης  σας,  ολόκληρο ή µέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το 
ζητήσετε  Η καταβολή του ποσού γίνεται µε µόνη τη δήλωση σας. 
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται  καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της 
(εταιρείας) ....................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση  ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία  ή στα δικαστήρια,  µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
6. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση  µας θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί  σ'  
εµάς η παρούσα  εγγυητική  επιστολή,  µαζί µε  έγγραφη   δήλωση  σας ότι απαλλάσσετε  την Τράπεζα µας 
από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική  υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την 
άµεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
7. Βεβαιούµε  ότι όλες οι ισχύουσες  Εγγυητικές Επιστολές  της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,  συµπεριλαµβανοµένης  και αυτής,  δεν υπερβαίνουν   το  όριο των  εγγυήσεων   που  
έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  
πάγιο τέλος χαρτοσήµου 
 
 
 

 



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

 
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) : 

Ηµεροµηνία έκδοσης : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε  ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες,  µέχρι του ποσού  των ευρώ. . 
. . . . . . . . . και ολογράφως ................................ υπέρ της εταιρείας .............................. ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)............................. β)..............................  ατοµικά και 
για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους 
ως µελών της  ένωσης ή   κοινοπραξίας,    για  την καλή εκτέλεση των όρων της από . . . . . . . σύµβασης   
που αφορά  στο διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ...../......./……. µε αντικείµενο Έργο:      «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ» προϋπολογισµού  .......................€  µε το ΦΠΑ 23% σύµφωνα  µε την υπ' αρ..../20.. 
προκήρυξη σας. 
2.   Παραιτούµαστε   ρητά και ανεπιφύλακτα  από την ένσταση του ευεργετήµατος   της διζήσεως από το 
δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των   µη  
προσωποπαγών    και  ιδιαίτερα οποιασδήποτε  άλλης ένστασης   των άρθρων  852 - 855, 862 - 864 και 
866 - 869 του Αστικού  Κώδικα,  όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα 
αυτά. 
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας 
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) ...............................  δεν εκπλήρωσε  την υποχρέωση  της που 
περιγράφεται  στο ανωτέρω σηµείο  1, σας δηλώνουµε   ότι  αναλαµβάνουµε   µε  την παρούσα  επιστολή,  
την ρητή υποχρέωση   να  σας καταβάλουµε,  χωρίς οποιαδήποτε  από µέρους µας αντίρρηση,  
αµφισβήτηση  ή  ένσταση  και χωρίς  να ερευνηθεί  το βάσιµο ή  µη  της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος 
του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που 
µας το ζητήσετε 
4.   Για την καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν απαιτείται  καµία εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια  
συγκατάθεσης   της (εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία  ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση  της εγγυητικής επιστολής, 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι  η υπόψη εγγύηση  µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι  να επιστραφεί  σ' 
εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση  Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε  υπεύθυνοι  για την  άµεση καταβολή  σ' εσάς του ποσού της 
εγγύησης.  Ο χρόνος  ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
6. Βεβαιούµε  ότι  όλες οι ισχύουσες  Εγγυητικές Επιστολές  της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο 
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για την τράπεζά µας. 
7. Σε περίπτωση  κατάπτωσης   της εγγυητικής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον  
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 

 




