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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   13/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  71/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η  Μαρτίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

13η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 12837/9-3-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά µέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήµας Θεόδωρος, 5) Πολίτης ∆ηµήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) 

Φαββατάς ∆ηµήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
κανονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών 

σιδηροπωλείου έτους 2012». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρει ότι το Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12645/9-
3-2012 εισήγησή του, προκειµένου να δηµοπρατηθεί η προµήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2012, µε 
προϋπολογισµό 157.987,04 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (υπ’ αριθµ. 32/2012 
µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή 
την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη 
διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ. και τις διατάξεις της 
Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονοµική Επιτροπή.  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και το σχέδιο της 
σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας ειδών σιδηροπωλείου 

για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2012, µε 
προϋπολογισµό εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά 
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (157.987,04 €) συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 32/2012 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

κανονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την παραπάνω προµήθεια 
σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του  ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η  Οικονοµική  Επιτροπή του  ∆ήµου  Καλαµάτας   

έχοντας υπόψη τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις, προκηρύσσει Ανοιχτό 
διαγωνισµό µε συµπλήρωση τιµολογίου µε έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε 
ενιαίο έντυπο προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΠΩΛΕΙΟΥ». 
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Οι προσφορές που θα υποβληθούν µπορούν να καλύψουν το σύνολο της 

προµήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε οµάδα υλικών που περιγράφεται στη 

µελέτη. Η προσφορά θα δίνεται στο σύνολο των ειδών για κάθε οµάδα. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

1.1  Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους όρους της 
11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), της διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.∆. 
118/2007 και των συναφών Νόµων, του Π.∆. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, Τεύχος 
Α. 
1.2. α. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ. αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. «Περί 
Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.», όπως αυτός συµπληρώνεται από Ν. 
3548/2007. 
1.3  Την Π1/1077/2010 απόφαση του Υπ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας 
1.4. Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους 

ενδιαφερόµενους από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψής της. 
1.5. Η δαπάνη για την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακύρηξης στον τύπο 

βαρύνει τον ανάδοχο της προµήθειας. Αν προκύψει πάνω από ένας ανάδοχος, οι 
δαπάνες θα κατανεµηθούν στον καθένα ανάλογα µε το ύψος της κάθε σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

β. Η προσφορά του µειοδότη  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων   

δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

ε. Η τεχνική περιγραφή  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
3.1 Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 157.987,04 € 

µε Φ.Π.Α. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΠΩΛΕΙΟΥ».                                                         
3.2 Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την λόγω προµήθεια θα ενσωµατωθούν 

σε κωδικούς έργων αυτεπιστασίας έτους 2012. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
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Όργανο, Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 
4.1  Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) σύµφωνα µε 
την ………/20…… απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
4.2 Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου   από 

την Αρµόδια Επιτροπή την 24/04/2012 Ηµέρα Τρίτη.  

4.3 Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.µ.   
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Πληροφορίες 

5.1 Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές 

παρέχονται έξι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

5.2 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. 

5.3 Πληροφορίες σχετικές µε την διαδικασία του διαγωνισµού µπορούν να ζητηθούν 
από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα  Προµηθειών και  Αποθήκης στο τηλ. 
2721360717, ενώ για τεχνικά θέµατα από τη ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου στο τηλ. 2721361753. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές . 
β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
γ. Συνεταιρισµοί. 
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
2. Όσοι συµµετέχουν οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την 

προµήθεια: 
α. Την φερεγγυότητά τους. 
β. Την επαγγελµατική τους αξιοπιστία. 
γ. Την χρηµατοπιστωτική και οικονοµική τους κατάσταση. 
δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ο  
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 
      Οι διαγωνιζόµενοι που λαµβάνουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να 

προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού τα  παρακάτω : 
 7.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
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α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό που ορίζεται σε ποσοστό 5% 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. των υλικών που προσφέρει σύµφωνα µε 
το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή της επαγγελµατικής οργάνωσης στην 

οποία ανήκουν για εγγραφή τους στο συγκεκριµένο επάγγελµα πώλησης υλικών ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από ∆ηµόσια Αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού (Εδάφια α1,α2,α3,α4 & α5 
παρ.1 & 2α, άρθρο 7, της 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ). 
γ. Πιστοποιητικά από αρµόδιες αρχές που να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α., 
Τ.Ε.Β.Ε., κλπ, για τις ατοµικές επιχειρήσεις να αποδεικνύεται ότι δεν απασχολείται 
επιπλέον προσωπικό) και ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.  
 

7.2 ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό που ορίζεται σε ποσοστό 5% 

του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. των υλικών που προσφέρει σύµφωνα µε 
το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  
 
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής η ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι : 
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την 

εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους. 
    Για τις χώρες της Ε.Ο.Κ. ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 & 2 εδάφιο β1, β2, β3, β4, της 

Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
ε. Πιστοποιητικά από αρµόδιες αρχές που να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(Ι.Κ.Α.,Τ.Ε.Β.Ε.,κλπ , για τις ατοµικές επιχειρήσεις να αποδεικνύεται ότι δεν 
απασχολείται επιπλέον προσωπικό) και ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 

7.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 7.1, πλην του δελτίου ταυτότητας 
 
7.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύµφωνα µε το άρ. 26 της ΥΑ 11389/93 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β.  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ. Πιστοποιητικά σύµφωνα µε τις παραγράφους γ και δ του παρόντος που 

απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες (Εδ. δ1, δ2, δ3, παρ. 1 & 2 του άρ. 7 της 
ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
 

7.5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
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α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 

Μικροµεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς, στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το 
ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 50%. 
    Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκοµισθεί εντός 15 ηµερών από την 

διενέργεια του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών µαζί µε την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 
τον ΕΟΜΜΕΧ. Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.  
δ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής µπορεί να µην 

υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 
διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Θα γίνεται δε ρητή µνεία στην 
προσφορά τους σχετικά µε αυτό (Εδάφιο ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παρ. 1 & 2 του 
άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
 
7.6 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους 

τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
7.7 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από 

µία (1) εταιρεία, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του 
και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, 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 εταιρείας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από 
αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 
7.8 Εκτός των κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες 

οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού και τα κατωτέρω : 
α. ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, 

των συγγραφών υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων των µελετών και τα οποία 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και των σηµείων εκείνων που δεν δέχεται. (Παραγ. 5 
άρθρου 12 της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
β. ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν 

λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών (Άρθρο 9 παρ. 1α  της ΥΑ 11389/93 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
γ. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε 

διαγωνισµούς δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 9 
παρ. 12 της ΥΑ 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
δ. ∆ήλωση ότι οι προσφορές,  θα ισχύουν για δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή 

της σύµβασης ή µέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. 
ε. ∆ήλωση για την έγκαιρη εκτέλεσης της προµήθειας, η οποία θα γίνεται τµηµατικά 

ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και η οποία θα είναι σύµφωνη µε 
τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην µελέτη και δεν µπορεί να είναι ανώτερη των 
10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραγγελίας των υλικών.  
στ. ∆ήλωση ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές  

της µελέτης. 
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 Ειδικά για την οµάδα Γ - ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ), εκτός των 
παραπάνω θα πρέπει οι συµµετέχοντες να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού και 
τα κατωτέρω : 
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις συµµετοχής ή στις 

προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. 
2. Ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο 

θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του 
(πλήρης διεύθυνση). 
Εφ’ όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις 

βιοµηχανοποίησης, θα πρέπει ο συµµετέχων να δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής 
της κάθε φάσης και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα 
υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 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, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
3. Ο συµµετέχων υποχρεούται να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα 

κατασκευάσει τα προσφερόµενα είδη σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόµιµου εκπροσώπου του 
εργοστασίου, ή επίσηµα µεταφρασµένο έγγραφο στην Ελληνική γλώσσα, στο οποίο 
θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την 
εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή, 
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Προσφορά στην οποία δεν 
υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Μετά την σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 

εργοστασίου, που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή, η 
αλλαγή του εργοστασίου, µε απόφαση του αρµόδιου, για την διοίκηση του φορέα, 
οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
5. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται µε σχετικά αποτελέσµατα 

εργαστηριακού ελέγχου δειγµάτων, από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
(Κ.Ε.∆.Ε) του ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., ή µε ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας, πρόσφατα 
(τελευταίας διετίας). Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προχωρήσει σε έλεγχο ενός 
τυχαίου δείγµατος από το λευκό και από το κίτρινο χρώµα διαγράµµισης. Ο έλεγχος 
θα γίνει από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε) του ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
µε τα έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. 
6. Τα αναφερόµενα, στις επιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα 

επιθυµητά. 
Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουµένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυµητά 

και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και µερικές αποκλίσεις από τα ζητούµενα. 
 

Επίσης πρέπει να υπάρχουν εν ισχύ τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
α. Προκειµένου περί φυσικού προσώπου, απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
β.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµισθούν πρωτότυπα ή επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων από ∆ηµόσια Αρχή ή φωτοαντίγραφα που θα 
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συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι είναι ακριβές 
φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.   
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής κατά την 

ηµέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 
2. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµών πριν την λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την 
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε 
την προαναφερόµενη διαδικασία. 
4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή των προσφεροµένων ειδών µε 

κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
2. Η τιµή δίδεται ανά µονάδα µέτρησης υλικού σε ενιαίο έντυπο προϋπολογισµού 

προσφοράς των µελετών.  
3. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε 

ρήτρα 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 ανά κατηγορία που προκηρύχθηκε, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµική 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 ή τις γεωτεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν 
την απόρριψη της προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

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. 
3. Ο ∆ήµος µπορεί να µην ζητήσει την προµήθεια όλης της ποσότητας που 

αναφέρεται στον προϋπολογισµό µελέτης χωρίς καµία επιπλέον αποζηµίωση του 
αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα 

αποκλειστικά 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 12ο 
Φάκελος προσφοράς 
1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, 

καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα (όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και 
η οικονοµική προσφορά). 
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού µπορεί να 

επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού µέσα σε 

καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς 
µε κεφαλαία γράµµατα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια. 
γ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός ο οποίος 

αναγράφεται και στα πρακτικά. 
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 
 Μέσα στον 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 την σειρά που αυτά αναφέρονται και κατάλληλα δεµένα, ώστε να µην 
υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση συµµετοχής. 
β) Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο υποφάκελο την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο (12.3) της 
παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες οµάδες υλικών που προσφέρει σε ευρώ. Στις 
τιµές αυτές περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για 
την παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε 
ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
5. 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 και αξιολόγησης των προσφορών 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.  
6. 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 δίνονται από τον 
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, 
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα 
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µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
8. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουµένων ειδών ή ανά 

κατηγορία. 
9. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή των προσφεροµένων ειδών, µε 

κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

∆ιεξαγωγή ∆ηµοπρασίας    
1. Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 4 της διακήρυξης, κηρύσσεται το τέλος της 

παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται για οποιονδήποτε λόγο, αποδοχή 
µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνιζοµένου, εκτός αν η 
επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των 
προσφορών, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή, οι προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια 

και αρχίζει από την επιτροπή  η καταγραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν 
κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που 
βρίσκονται µέσα στον ανοικτό φάκελο. 
Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκονται µέσα στον κλειστό φάκελο που 

περιέχει την οικονοµική προσφορά, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται πάνω 
σ΄ αυτών ο αύξων αριθµός του ανοικτού φακέλου. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Στην 
συνέχεια από την αρµόδια Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο 
καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν.  
Προσφορά που παρελήφθη και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν  

αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον διαγωνιζόµενο. 
Η µη τήρηση των παραπάνω επισύρει ποινή  ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού, διαβιβάζεται 

στην αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης. 
Η επιτροπή του διαγωνισµού καθορίζει τη προθεσµία αξιολόγησης των προσφορών 

αναλόγως του αριθµού αυτών και των προβλεποµένων δυσχερειών. Η προθεσµία 
αυτή δε δύναται να υπερβεί το µήνα. 
Η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν αν είναι 

σύµφωνα µε όσα ζητάει η µελέτη.  
Αφού συγκεντρωθούν όλα τα δικαιολογητικά αποφασίζει για το ποιες κάνει 

αποδεκτές και ανακοινώνει αυτούς που αποκλείσθηκαν είτε λόγω δικαιολογητικών 

είτε λόγω απόκλισης της προσφοράς αυτών  από ουσιώδη όρο της διακήρυξης. 

Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
αξιολόγηση επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού και ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές των 
συµµετεχόντων που συνεχίζουν στον διαγωνισµό. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών µε τη χαµηλότερη τιµή 
Το αρµόδιο όργανο συνεδριάζει  για την αξιολόγηση των προσφορών και λαµβάνει 

υπόψιν του: 
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Α)  τις τεχνικές προδιαγραφές 
Β) τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές και συµφωνούν µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της µελέτης 
Γ)  την χαµηλότερη τιµή. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού 
1. Ανάδοχος της προµήθειας, κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την χαµηλότερη 

τιµή στο σύνολο των υλικών ανά κατηγορία. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν 
την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους. 
2. Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε 

γνωµοδότησή του προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να 
προτείνει: 
α. Την κατακύρωση της προµήθειας ή  
β. Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε ίδιους ή νέους όρους. 
γ. Την κατανοµή της προµήθειας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ 

ισοδυνάµων προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους. Ισοδύναµες 
θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ανοιγµένη προσφορά.  
3. Στην περίπτωση, που 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,  
τότε την τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Συνέχιση του διαγωνισµού 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής 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 17ο 

Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή 

της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού 

διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.  
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε 

µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα 
είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης 
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον 
αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις. 
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 

προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
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αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά 
τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή 
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική 
Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
3. Oι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν 

την συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική 
Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της 
επιτροπής αξιολόγησης.  
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της 

που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους 
και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, κατά τις 
διατάξεις του Π.∆. 410/1995. 
5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο 

των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η 
γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης 
µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax). 
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν 

λαµβάνονται υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 
1. Στον προµηθευτή/τές που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Το είδος. 
β) Την ποσότητα. 
γ) Την τιµή.  
δ) Τον χρόνο ισχύος της σύµβασης, ο οποίος θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 10 της 

∆ιακήρυξης 
ε) Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. 
στ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης 

και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
ζ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει 

τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
η) 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/τές στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής/τές µπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως 
αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη 
λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
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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 19ο 

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 είδη και την ποσότητα. 
δ. Την τιµή. 
ε. Τον χρόνο ισχύος της σύµβασης, που θα είναι για το έτος 2012 ή µέχρι 

εξαντλήσεως των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της 
µελέτης, µε δικαίωµα παρατάσεις από τον ∆ήµο κατά τρείς (3) µήνες, έως και 31-3-
2013.  
στ. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
ζ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
η. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
κ.  Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας και την παραλαβή των ειδών. 
3. Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας 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 τον ∆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 20ο 

Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής ή µερικής προϋπολογισθείσας από την 
υπηρεσία δαπάνη µε Φ.Π.Α.   
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β. 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 ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 
 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
α. Ο προµηθευτής/τές στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που τα είδη είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται 
σύµφωνα µε την 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 21ο 
Τόπος παραλαβής  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται στο χώρο των συνεργείων ύστερα από 

συνεννόηση µε την υπηρεσία. Οι χώροι παράδοσης θα υποδεικνύονται από τα 
εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Χρόνος παράδοσης 
Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υλικών.  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια, µέσα στα χρονικά 

περιθώρια, µε τον τρόπο που ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια,  τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και η οποία 
δεν µπορεί να  είναι ανώτερη των 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
παραγγελίας. 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης προµήθειας ο προµηθευτής θα ενηµερώνεται αρχικά 

εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της οποίας για κάθε 
ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ . 
Μετά από 60 ηµέρες ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Παραλαβή  
Η παραλαβή θα γίνεται από τα εντεταλµένα όργανα του ∆ήµου, η οποία θα γίνεται  

τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις 
ηµεροµηνίες της µελέτης. 
Τα υλικά θα παραλαµβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα 

δελτία αποστολής (δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει παραστατικά, κατά την παράδοση των 

υλικών, όταν η Υπηρεσία το ζητήσει προκειµένου να γίνεται ο έλεγχος στην ποσότητά 
τους. 
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Η προσωρινή παραλαβή των υπό προµήθεια, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής 
του ∆ήµου, κατά την παραλαβή µπορεί να είναι παρών ο ανάδοχος ή αντιπρόσωπος 
του. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των 
παραλαµβανόµενων υλικών και την αντικατάσταση τους από τον ανάδοχο. Εφόσον ο 
ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της 
από την ίδια οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος δικαιούται να ενεργήσει την 
τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα του, τρόπο. Για την κάλυψη των 
σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

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 είδη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα 
άρθρα 23 και 24 της παρούσας. 
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθµ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Εγγύηση 
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, και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης 
ποιότητας, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε πρόβληµα και θα πληρούν πλήρως όλες 
τις τεχνικές τους προδιαγραφές. 
2. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή των υλικών, βρεθούν ότι δεν πληρούν τους 

όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, ο 
προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει τα 
ακατάλληλα υλικά 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 26ο 

Τρόπος Πληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει µε εξόφληση όλου ή µερικού 

του ποσού αµέσως µετά την παραλαβή όλης ή της µερικής προµήθειας των υλικών. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27ο 

Άλλα στοιχεία 
1. Ο ∆ήµος δεν µπορεί να δεχθεί προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού 

προϋπολογισµού. 
2. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 
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3. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει την ποσότητα των προς προµήθεια 
υλικών έως 30% της προϋπολογισθείσας αξίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και 
επωφελές για το ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα του ∆ήµου, µε την ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή της προσφοράς 
του και για το ίδιο υλικό. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το ∆ήµο και σε 
καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις 
ανάγκες του ∆ήµου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια 
απαίτηση.  
 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης. 
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 
2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δηµοτικού καταστήµατος και θα δηµοσιευθεί  στο «τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 
συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες και σε µία εβδοµαδιαία τοπική 
εφηµερίδα και θα αποσταλεί η παρούσα σε επιµελητήρια και λοιπούς φορείς. 
 Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. ……../2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
       Καλαµάτα 21/02/2012                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …../02/2012 

   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                  Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.   

                                            ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ                       ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
   ΖΑΝΝΗΣ  ΠΑΝ.                         ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.                                      ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ. 

ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  
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  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Μαρτίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


