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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΣΕΡΡΕΣ  16-6-2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                  Αριθμ. Πρωτ:24786
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση     : Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 
Πληροφορίες : Mέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα
Τηλέφωνο      : 2321350114-110

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», ΠΟΣΟΥ  98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ και 122.664,21€
με ΦΠΑ 24%,  cpv 34320000-6

Απόφαση αριθμ.  528/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσωτερικών.
2. Τον Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και

σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφος 1.δ.
3. Τον N. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/14.02.2006 τεύχος Α΄):Σύσταση Συμβουλίου

Εθνικής  Ενεργειακής  Στρατηγικής-Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου
Ανάπτυξης.

4. Την Π1/358/99 (ΦΕΚ 92 Β) :Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται
με  ανάδειξη  χορηγητών  προμηθευτών  από  την  ένταξη  τους  στο  Ενιαίο
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική 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  11ης  Δεκεμβρίου  2007  (L  335)»,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4055/12 (ΦΕΚ 51Α/12-3-2012) και ισχύει.

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α/95)  «Περί  προμηθειών  του
Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

7. Τον Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού

και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
9. Τις  διατάξεις  του  άρθρ.  63  του  Ν.  4257/2014  «Επείγουσες  ρυθμίσεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Τον  Κανονισμό  Ε.Ε.  υπ'  αριθμ  2015/2342  της  Επιτροπής  (EE  L

330/18) της 15/12/2015 τα νέα  κατώτατα  όρια εφαρμογής των Οδηγιών
2004/18/ΕΚ διαμορφώνονται στο ποσό των € 209.000,00

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/118849_20151215-kanonismosee_2342.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/118849_20151215-kanonismosee_2342.pdf
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000004771
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000004771
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000004771


11. Τις  διατάξεις  του  Ν.3054/2002,  περί  «Οργάνωσης  της  αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».

12. Την  Οδηγία  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (Ει 134/30-4-2004) περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών.

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί
συντονισμού  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία
2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και  την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.

14. Τον ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων
των φορέων του  Δημοσίου  στο  νομαρχιακό  και  τοπικό  Τύπο και  άλλες
διατάξεις».

15. Το  άρθρ.  157  του  Ν  4281/2014  (160  Α)  «Μέτρα  στήριξης  και
ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

16. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την
Υποπαράγραφο  ΣΤ  20,  του  Πρώτου  Άρθρου  του  Ν.   4254/2014  (ΦΕΚ
85/Α/7-4-2014).  

17. Την  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

18. Την  με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με
θέμα  «Ενημέρωση  για  το  Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

19. Τον  Ν.4205/2013  (242  Α)  «Ηλεκτρονική  επιτήρηση  υπόδικων…και
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

20. Τo άρθρο  4  του  (ΦΕΚΑ΄240)  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  που
κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18).

21. Το  Π.Δ.  113/10  (ΦΕΚ  194  Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ.  Στο  ΦΕΚ
209/Α/10-12-2010) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

22. Τον  Ν.2859/2000  (ΦΕΚ248  τ.Α/7-11-2000)  «Κύρωση  του  κώδικα
Προστιθέμενης αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ._/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα
διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

24. Την Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής  Διακυβέρνησης  με  αρ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011  (ΦΕΚ
2540/Β/07-11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι-
σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δη-
μόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

25. Τον  Ν.  4152/13  (ΦΕΚ 107/09.05.2013  τεύχος  Α'):  Επείγοντα  μέτρα
εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012,  4093/2012  και  4127/2013. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ζ'  προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000020167
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000019013_N0000020167


2011/7  της  16ης  Φεβρουαρίου  2011  για  την  καταπολέμηση  των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

26. Την  με  αριθμ.  770/47032/01-09-2014  Απόφαση  Δημάρχου  Σερρών
περί  <<Ορισμού  Αντιδημάρχων>>   και  της  με  αριθμ.  903/55495/14-10-
2014 Απόφασης Δημάρχου περί << Εξουσιοδότησης Υπογραφών >>.

27. Την 15/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας.
23.  Την απόφαση δημοτικού Συμβουλίου υπ. αριθ.  308/2016 ΑΔΣ για την
έγκριση διενέργειας προμήθειας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας  με
ΑΔΑ  733ΨΩ10-Ι5ΛΥ.
24.   Την  υπ.  αριθ.  353/2016  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την
έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό των όρων  διενέργειας του ανοικτού
διαγωνισμού με ΑΔΑ 6ΩΓΩ 10-ΞΙΖ 
25.  Το  γεγονός  ότι  οι  σχετικές  πιστώσεις  του  Δήμου  θα  βαρύνουν  τον
προϋπολογισμό του 2016,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Διαγωνισμό για  την  ανάδειξη  προμηθευτή  για  την
προμήθεια  “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»,  ΠΟΣΟΥ 98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ  και  122.664,21€ με
ΦΠΑ 24%,  γενικό cpv 34320000-6, με κριτήριο κατακύρωσης:  

. . .τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για μία ή για περισσότερες ομάδες του
προϋπολογισμού της μελέτης 

Προσφορά μπορεί να δοθεί ανά είδος. 

Άρθρο 1
Προϋπολογισμός

     Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση κα
επισκευή  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  των  υπηρεσιών  του  δήμου
Σερρών, οικονομικού έτους 2016-2017. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά θα
είναι για τα συγκεκριμένα οχήματα και μηχανήματα.
     Η προμήθεια θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του δήμου, ανέρχεται σε
ποσό 98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ και 122.664,21€ με ΦΠΑ 24% και ειδικότερα

 Διεύθυνση  Καθαριότητας  Κ.Α.  20.6671.004  ποσού  ευρώ
42.667,47€ με ΦΠΑ 24%

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κ.Α.  30.6671.001 79.996,74€ με
ΦΠΑ 24%

      Η  προμήθεια  θα εκτελεσθεί  με  ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης:

. . .τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για μία ή για περισσότερες ομάδες του
προϋπολογισμού της μελέτης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά:
 Ανά είδος σε κάθε ομάδα.

      Οι  προσφορές  επί  ποινή  αποκλεισμού  θα  γίνονται  για  τη  συνολική
ποσότητα που προβλέπεται στον προϋπολογισμό.  Προσφορές για μέρος των
ειδών δεν γίνονται δεκτές.     



Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Κ. Καραμανλή 1, 62122 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλ. : 2321350114
Fax : 2321022187
URL : www.  serres  .gr 
NUTS: GR126

Άρθρο 2
Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία
της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

1.  Μελέτη  με  αριθ.  5/2016  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΙ Ν. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»    

 A) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
B)  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Γ)  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δ)  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. Α) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Άρθρο 3
Τόπος  και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Ν.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της   Υ.Α.  Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07. 

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού  25397

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 25/6/2016 και ώρα 07:00   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
13/7/2016 και ώρα 07:00   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.serres.gr/
http://www.serres.gr/
http://www.serres.gr/


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
18/7/2016 και ώρα 15:00   
           
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου
6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Άρθρο 4
Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του

διαγωνισμού (διακήρυξη) 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –
διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή
τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επισυναπτόμενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το
οποίο  υποχρεωτικά  πρέπει  να  είναι  ψηφιακά  υπογεγραμμένο.  Αιτήματα
παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.  Επί  των  αιτημάτων εφόσον  ζητηθούν  με  τον  ανωτέρω τρόπο
παρέχονται  το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
ορισθεί για την καταληκτική υποβολή των προσφορών ήτοι:  12/7/2016 ώρα
17:00.

Άρθρο 5
Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  ειδών  της  εν  λόγω  προμήθειας
περιλαμβάνονται  στη συνημμένη  υπ' αριθ 15/2016 μελέτη, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της  παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό

διαγωνισμό 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, Υποψήφιοι ή προσφέροντες
και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που μπορούν να είναι φυσικά
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα
σε  κράτος  -  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.)  ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  (Ε.Ο.Χ.),  καθώς  και  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων(ΣΔΣ), η οποία



έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των
πολυμερών  διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης  (GATT),
σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  του  ΠΔ60/2007  (  άρθρο  5  της  Οδηγίας
2004/18/ΕΚ) και η οποία συμφωνία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με
τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ,
ή  σε  άλλες  χώρες  που  έχουν  συνάψει  συμφωνίες  σύνδεσης  ή  διμερείς
συμφωνίες με την Ε.Ε.
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να
είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι
εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα
νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της
παραγράφου  αυτής  και  έχουν  την  κεντρική  τους  διοίκηση  ή  την  κύρια
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς
απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:  
1 Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από
τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε  ως οικονομικός φορέας»,  την εγγραφή τους σε
αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους
χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:

 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού
Μητρώου  (ΑΦΜ)  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των  διαπιστευτηρίων
(όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  που αυτοί  κατέχουν από το
σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει  η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  οι  οποίοι  δεν  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού
Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον
αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT  Ιdentification  Number)  και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο  σύστημα.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,  εγκρίνεται  η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή
τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

o είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.

o είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με
επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται
στο  Παράρτημα IX Α για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο
Παράρτημα IX  Β για τις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών και
στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του

http://www.promitheus.gov.gr/


π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία
να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.

Το  αίτημα  εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται
ανωτέρω.

1.  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος
εγγραφής  του.  Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος
χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως
πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην  ενεργοποίηση  του
λογαριασμού του. 

Άρθρο 7
Περιεχόμενο Προσφορών

Οι  προσφορές   υποβάλλονται  στην  ελληνική  γλώσσα.  Επίσης,  όλα  τα
έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  του
διαγωνισμού  και  τη  συμμετοχή  των  προμηθευτών  σ'  αυτόν  συντάσσονται
στην  ελληνική  γλώσσα  ή  μεταφράζονται  και  επικυρώνονται  από
αναγνωρισμένη αρχή (π.χ.  όλα τα έγγραφα,  δικαιολογητικά,  πιστοποιητικά,
καθώς και τα πιστοποιητικά ISO(τα ISO ή και στην αγγλική)).

Tα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  σε  διαγωνισμούς  προμηθειών  που
έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον (διαζευκτικά):

α) Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις
του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων N.4194/2013(Γνωμ. ΝΣΚ 223/2000).

β)  Έχουν  μεταφρασθεί  και  επικυρωθεί  από  την  πρεσβεία  ή  το
προξενείο  της  Ελλάδας  στη  χώρα  προέλευσης  του  εγγράφου  ή  από  την
πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα (άρθρο 454 ΚΠολΔ).
Ξενόγλωσσα έγγραφα μεταφρασμένα από ιδιώτη μεταφραστή, του οποίου το
Ελληνικό  Προξενείο  βεβαιώνει  τη  γνησιότητα  της  υπογραφής  και  όχι  τη
γνησιότητα της μετάφρασης, δεν γίνονται δεκτά (ΕΣ Κλιμ. Ε΄ 462/2010).

γ) Έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία
του Υπουργείου Εξωτερικών ή από τους ορκωτούς μεταφραστές του άρθρου
16 του νόμου 3712/08 (ΦΕΚ 225/Α)  ή  από τους πτυχιούχους μεταφραστές
του Ιονίου Πανεπιστημίου (Έγγρ. Υπ. Εσωτ. Φ.130181/32845/2012).

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Οι  τυχόν  δαπάνες  για  μεταφράσεις  από  και  προς  την  Ελληνική  γλώσσα
οποιουδήποτε  κειμένου  συμμετέχοντος  ή/και  αναδόχου  ή  άλλου  που  θα
χρησιμοποιήσει  συμμετέχων  ή/και  ανάδοχος  στο  πλαίσιο  του  παρόντος

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3712/08&typen=4


διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική
γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου
και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα
ή/και τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού  χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους  υπόλοιπους
διαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντα  τους,  οι  προσφέροντες
οφείλουν να σημειώνουν επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των  πληροφοριών  οι  διαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. 

Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών,
είναι  υποχρεωτικό  να  υποβληθεί  ιδιαίτερος  πίνακας,  συνοδευτικός  των
Προσφορών,  στον οποίο  θα αναφέρονται  οι  συντομογραφίες  αυτές  με  την
επεξήγηση  της  έννοιάς  τους.  Ακόμη  παραπομπές  σε  τεχνικά  έντυπα
επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην Προσφορά και εφόσον δίνεται
ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της
μετά  την  κατάθεσή  της.  Σε  περίπτωση  που  η  Προσφορά  ή  μέρος  της
αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
-έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
-κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια. 

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά συμμετοχής – χρηματοοικονομική ικανότητα-τεχνική

προσφορά – τεχνική ικανότητα

Περιεχόμενα  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική
προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά»  υποβάλλονταιq

 η εγγύηση συμμετοχής, 
 όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της  προσφοράς

δικαιολογητικά 
 η τεχνική προσφορά.  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  εκπροσώπησης  στη  διαγωνιστική
διαδικασία-Έγγραφα νομιμοποίησης



Στον (υπό ) φάκελο << Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά>>  υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά,
σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

α)Αν  πρόκειται  για   φυσικό  πρόσωπο(ατομική  επιχείρηση),  η  προσφορά
κατατίθεται είτε από τον ίδιο με την  επίδειξη  της αστυνομικής του ταυτότητας
είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν με υπεύθυνη δήλωση
Ν.1599/1986, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. 

β)Αν ο διαγωνιζόμενος είναι:
1)νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ):

 αντίγραφο θεωρημένου  ιδρυτικού καταστατικού  από το πρωτοδικείο
με όλες τις τροποποιήσεις 

 πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί
τροποποιήσεως του καταστατικού

 αποδεικτικά καταχώρησης μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, όπου
προβλέπεται από την νομοθεσία.

 απόφαση  ή  πρακτικό  του  διοικούντος  οργάνου  περί  αποδοχής  της
συμμετοχής της εταιρείας. στον διαγωνισμό

την  προσφορά  καταθέτει  αυτός  που  εκπροσωπεί  νόμιμα  την  εταιρεία
προσκομίζοντας:

 κάθε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση.
2)αν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ:  

 αντίγραφο ΦΕΚ περί σύστασης και επικυρωμένο αντίγραφο με τα ΦΕΚ
στα οποία έχουν δημοσιευθεί η μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

 /  μη  λύσης της  εταιρείας,  εκδοθέντος  το  πολύ τρεις  μήνες  από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 απόφαση  ή  πρακτικό  του  διοικούντος  οργάνου  περί  αποδοχής  της
συμμετοχής της Α.Ε.-ΕΠΕ, στον διαγωνισμό

 αποδεικτικά καταχώρησης μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, όπου
προβλέπεται από την νομοθεσία.

την  προσφορά  καταθέτει  αυτός  που  εκπροσωπεί  νόμιμα  την  εταιρεία
προσκομίζοντας:

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου.

ή πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά γι΄ αυτό το σκοπό  προσκομίζοντας:  
 αντίγραφο πρακτικού εξουσιοδότησης Δ.Σ. εταιρείας, θεωρημένο με το

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.  
3) αν πρόκειται για Ι.Κ.Ε:

 αντίγραφο  της  ιδρυτικής  πράξης  της  εταιρείας  καθώς  και  όλες  τις
τροποποιήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς

 αποδεικτικά δημοσίευσης μεταβολών και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, όπου
προβλέπεται από την νομοθεσία.



 απόφαση  ή  πρακτικό  του  διοικούντος  οργάνου  περί  αποδοχής  της
συμμετοχής της εταιρείας, στον διαγωνισμό

την  προσφορά  καταθέτει  αυτός  που  εκπροσωπεί  νόμιμα  την  εταιρεία
προσκομίζοντας:

 πράξη  του  αρμοδίου  διοικούντος  οργάνου  εξουσιοδότησης
εκπροσώπου,  θεωρημένο  με  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του
εκπροσωπούμενου.  

γ) Οι κοινοπραξίες / Ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν
προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής,  δεν  απαιτείται  να  έχουν οι  κοινοπραξίες  οικονομικών
φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν
να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η
σύμβαση,  στο  μέτρο  που  η  περιβολή  αυτής  της  νομικής  μορφής  είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς  από  κοινοπραξία  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον.
Προσκομίζουν τα κάτωθι:

 η προσφορά κατατίθεται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας / ένωσης ή
από κοινό  τους  εκπρόσωπο εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική
πράξη. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Στον (υπό ) φάκελο << Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική

Προσφορά>>  υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Οι  προσφέροντες  υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά,
σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το
άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

α.      ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.
Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του
διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό  δεν γίνεται δεκτό εάν
έχει  μεν εκδοθεί  μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα η διάρκεια ισχύος του όμως που τυχόν
αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

2.
Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του ψηφιακά υπογεγραμμένη
στην  οποία  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και
επικουρικής / εργοδοτών και ασφαλισμένων) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Πιστοποιητικά όλων των αναφερόμενων στην δήλωση οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από
τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής  /  εργοδοτών  και  ασφαλισμένων)  κατά  την  ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με
το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας,  κατάσταση προσωπικού
κατά  ειδικότητα,  στην  οποία   θα  φαίνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς   όπου  υπάγεται  κάθε
απασχολούμενος.  



3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. 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 ή για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ 1 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007 (1.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 2.δωροδοκία, 3.απάτη, 4.νομιμοποίηση
εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες).   Σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού
μητρώου,  φέρει  καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  επισυνάπτουν  σε  .pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:

Α) πτώχευση, 
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), 
Γ) αναγκαστική διαχείριση, 

        Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελούν 
Ε) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
ΣΤ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής  εκκαθάρισης, 
Ζ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής  διαχείρισης,
Η)  υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό άλλη  ανάλογη
διαδικασία.

Το υπ΄ αριθμ. ΣΤ δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.



5. Υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  του  Ν  1599/86  με  ψηφιακή  υπογραφή,  με  την  οποία  θα
δηλώνεται ότι:

 Δεν υποβάλλει ψευδής δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της  από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
 Δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του

δραστηριότητας ή συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 Έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και εκδόθηκε

απόφαση η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
 Δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς

το Δήμο Σερρών  ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.
 Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που

ζητούνται από την υπηρεσία.
 Ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
 Ότι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και

αποδέχονται  αυτούς πλήρως και  ανεπιφύλακτα,  εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά
αναφέρουν  τα  σημεία  που  τυχόν  δεν  αποδέχονται.  (Στην  περίπτωση  αυτή,  ο
διαγωνιζόμενος  πρέπει  να  αναφέρει  στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν).

 Ότι  δεν  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  κάποιος  από  τους  υποχρεωτικούς  λόγους
αποκλεισμού και δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για (1.συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, 2.δωροδοκία, 3.απάτη, 4.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες).

 Δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της
υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

 Δεν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 Δεν έχει  εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο
και του ελληνικού δικαίου. 

 έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  τόσο  της  χώρας  εγκατάστασής  του  όσο  και  του  ελληνικού
δικαίου.

 Δεν συνήψε συμφωνίες με  άλλους οικονομικούς φορείς,  με  σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης.

 Δεν θα επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν
ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  στον  αποκλεισμό  ή  στην  ποιοτική  επιλογή
οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση της σύμβασης.

 Ότι  έλαβε  υπόψη του  τις  υποχρεώσεις  σχετικά  με  τις  διατάξεις  περί  προστασίας  του
περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να
εκτελεσθεί η σύμβαση.

  Ότι θα είναι  σε θέση, εφόσον του ζητηθεί  και  χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει  κάθε
δικαιολογητικό  ή  έγγραφο  που  αποδεικνύει  τις  πληροφορίες  και  δηλώσεις  που
περιλαμβάνει στη δήλωσή του.

 Ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσης  για  απόφαση  του  Οργάνου  λήψης
Αποφάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  ματαίωση,  ακύρωση  ή  διακοπή  του
διαγωνισμού.



β.       ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα
μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  ή  σε  αντίστοιχο  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο  ή
ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
.

2.
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή
β) αν στη χώρα του υποψηφίου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, τότε υπεύθυνη
δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή η δήλωση θα γίνεται με ένορκη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου κατά τα ανωτέρω.
Στα ανωτέρω ο  ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής / εργοδοτών και ασφαλισμένων) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνει  κατά τα ανωτέρω,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  κατά  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του
διαγωνισμού.

3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4 Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού,
έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου  τριμήνου,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για
ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (1.συμμετοχή
σε  εγκληματική  οργάνωση,  2.δωροδοκία,  3.απάτη,  4.νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες
δραστηριότητες).  Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου, φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες επισυνάπτουν σε .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.

5. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη ή ένορκη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή
β) αν στη χώρα του υποψηφίου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, τότε υπεύθυνη
δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή η δήλωση θα γίνεται με ένορκη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου κατά τα ανωτέρω.
Στην οποία θα δηλώνει το περιεχόμενο της δήλωσης της περίπτωσης α5(Έλληνες πολίτες).

γ.     ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες»
και «Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα των κάτωθι:



Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.
1. Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε..
2. Διαχειριστών για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.
3. Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου για Α.Ε.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ.     ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών 

Α/Α                                                        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζομένου, και
η  τήρηση  των  προβλεπόμενων  στον  νόμο  διατυπώσεων  δημοσιότητας  για  τη  σύσταση  του
διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.
Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.

3.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει  ότι  ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι  ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

5. Η  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  θα  δηλώνει  το  περιεχόμενο  της  δήλωσης  της  περίπτωσης
α5(Έλληνες πολίτες).

ε.      ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει  να κατατεθούν  όλα τα Δικαιολογητικά,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο, συνεταιρισμός).

2.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου του κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του κάθε μέλους στον διαγωνισμό.

3.   α)  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986 κάθε  μέλους  (ψηφιακά υπογεγραμμένη  κάθε  ενός
μέλους)

ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή
β) αν στη χώρα του υποψηφίου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, τότε υπεύθυνη
δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υπογραφή από αλλοδαπά μέλη, η δήλωση θα
γίνεται με ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου.

στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο,  ότι στην
περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον
αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία,
ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και αναλαμβάνουν εις ολόκληρον
την ευθύνη για την εκπλήρωσή του, ότι θα ορίσουν με συμβολαιογραφική πράξη την οποία θα
προσκομίσουν προ της κατακύρωσης, πρόσωπο εκπροσώπησης της Ένωσης / Κοινοπραξίας
έναντι της Αναθέτουσας αρχής.



4. Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του ΕΟΜΜΕΧ για  ενώσεις  που  αποτελούνται  από μικρομεσαίες
μεταποιητικές  επιχειρήσεις  (ΜΜΕ)  ή  παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισμούς  στις  οποίες
μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη
μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%.

Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

Τα  παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί
να μην υποβάλλονται  μαζί  με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί  στο
Δήμο σε πρόσφατο διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται
δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς
την  προσωπική  κατάσταση  των  εν  λόγω  υποψηφίων/προσφερόντων,  να
απευθυνθεί  στις αρμόδιες  αρχές για να λάβει  τις  πληροφορίες που θεωρεί
απαραίτητες  για  την  προσωπική  κατάσταση  των  υποψηφίων  ή  των
προσφερόντων. 
Όταν  οι  πληροφορίες  αφορούν  έναν  υποψήφιο  ή  προσφέροντα
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη
συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με
τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή
ο  προσφέρων,  τα  νομικά  ή/και  φυσικά  πρόσωπα,  συμπεριλαμβανομένων,
ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του
προσφέροντος. 

Εάν  σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα
ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις   παραπάνω  περιπτώσεις,  μπορούν  να
αντικατασταθούν  από   ένορκη  δήλωση του  προμηθευτή  που  γίνεται
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  Αν στη χώρα
του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί
αυτής   να  υποβληθεί  Υπεύθυνη  δήλωση,  βεβαιωμένου  του  γνήσιου  της
υπογραφής του από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Στην  ένορκη  δήλωση  θα  δηλώνεται  ότι  στην  συγκεκριμένη  χώρα  δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο  οι  ανωτέρω  νομικές  καταστάσεις.  Η  ένορκη  αυτή  δήλωση  θα
υποβληθεί  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  Προσφορά  του  υποψήφιου  Αναδόχου
εντός του «Κυρίως Φακέλου Δικαιολογητικών».
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής
ή  η  προσκόμιση  δικαιολογητικών  που  δεν  πληρούν  τις  απαιτήσεις  της
διακήρυξης  και  του  νόμου,  συνεπάγεται  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  του
ενδιαφερομένου από το διαγωνισμό.
Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
του διαγωνισμού, η νέα επιχείρηση που υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις
υποχρεώσεις  της  προηγούμενης  υποχρεούται  να  γνωστοποιήσει  στην
υπηρεσία  την  επελθούσα  μεταβολή  και  να  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά,  προκειμένου να κριθεί εάν και αυτή συγκεντρώνει τις τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. 



Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω
λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής ικανότητας - Κριτήρια αξιολόγησης
των προμηθευτών

Στον (υπό ) φάκελο << Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά>>  υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1. Για  να  διαπιστωθεί  η  φερεγγυότητα,  η  επαγγελματική  αξιοπιστία,  η
χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  γενικότερα  κατάσταση  και  οι  τεχνικές
δυνατότητες των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς  του δημόσιου

ή των οργανισμών τοπικής  αυτοδιοίκησης (O.T.A.).
γ)  Εάν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ) Η συνέπεια των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών

τους υποχρεώσεων,  όσο και  των υποχρεώσεών τους προς υπηρεσίες  του
δημόσιου τομέα.

ε)  Εάν  έχουν  κάνει  ψευδείς  ή  ανακριβείς   δηλώσεις  κατά  την  παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

στ) Η οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων.
ζ)  Η  επιχειρηματική  δομή,  όπως  η  μορφή  τους,  το  εύρος  της

δραστηριότητάς τους και το κύρος τους.
η) Οι εμπορικές  επιδόσεις τους.
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός  και το προσωπικό που διαθέτουν.
ι) Η παραγωγική δυνατότητα, σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη.
ία) Η ποιότητα των προϊόντων τους.
ιβ) Η τεχνική δυνατότητα για τη συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών.

2. Για  την  εξέταση  των  παραπάνω  κριτηρίων οι  προμηθευτές  θα
πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους,  με ποινή να μη γίνει
αποδεκτή η  προσφορά  τα  εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφα  ή  αποσπάσματα  των  ισολογισμών  για  τις  εταιρείες  που
τηρούν  βιβλία  γ’  κατηγορίας  και  αντίγραφα  της  δήλωσης  Ε3  για  τις
επιχειρήσεις  που  τηρούν  βιβλία  β’  κατηγορίας   κατά  τις   τρεις  (3)
προηγούμενες του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις.

β) Δήλωση  περί  του  συνολικού  ύψους  του  κύκλου  εργασιών  των
επιχειρήσεων,  καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα
στα  υπό  προμήθεια   είδη,  κατά  τις  τρεις  (3)  προηγούμενες  του  έτους,
διεξαγωγής του διαγωνισμού  οικονομικές χρήσεις.

Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
σχετικά  με  τα  υπό  προμήθεια  είδη,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  δεν
επιτρέπει   την  έκδοση,  κατά  νόμο,  τριών  ισολογισμών,  υποβάλλουν  τους
ισολογισμούς  που   έχουν  εκδοθεί  και  τα  σχετικά  επίσημα  στοιχεία  που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.



     Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση προκειμένου αυτός να κριθεί
κατάλληλος,  συνίσταται  σε  μέσο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  (σε  παρόμοια  ή
αντίστοιχα με την προκηρυσσόμενα είδη) για το ανωτέρω διάστημα, ύψους
τουλάχιστον  ίσου  με  το  25%  του  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  των
αντίστοιχων  ή  παρόμοιων  ειδών  της  παρούσας  προκήρυξης,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση ενώσεων, ο μέσος όρος
του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των γινομένων του ως
άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης
επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση. 

 γ) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των
τριών  τελευταίων  ετών  (δύο  προμήθειες  ανά  έτος)  και  ειδικότερα  οι
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα), τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι
ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης. 

Πελάτης 
(Δημόσιος 
ή ιδιωτικός 
Παραλή-
πτης)

Σύντομη 
Περιγρα-
φή της 
Προμή-
Θειας και 
των 
ειδών

Προϋπολο
γισμός 
σε €

Ποσότητες ημερομηνία 
παραγγελίας
παράδοσης

ημερομηνία 
υποχρέωσης 
παράδοσης

Ως  ελάχιστη  απαίτηση  θεωρείται  οι  προσφέροντες  να  έχουν  παραδώσει
(όπως  θα  πρέπει  να  προκύπτει  από  τον  κατάλογο)  δύο  τουλάχιστον
προμήθειες  με ίδια  ή παρόμοια είδη του συνόλου των ειδών στα οποία ο
υποψήφιος  επιθυμεί  να  συμμετέχει.  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος
ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική κάλυψη της
απαίτησης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.

Πελάτης 
(Δημόσιος 
ή ιδιωτικός 
Παραλή-
πτης)

Σύντομη 
Περιγρα-
φή της 
Προμή-
θειας

Προϋπολογι
σμός 
της Προ-
μήθειας σε 
€

Παρούσα 
Φάση 

Ποσοστό 
Συμμετο-
χής 
στην 
Προμήθεια 

Στοιχείο 
Τεκμηρί
ωσης

-Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 
ολοκληρωμένο επιτυχώς/σε εξέλιξη

Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των
επιλογών:  πιστοποιητικό  Δημόσιας  Αρχής  /  πρωτόκολλο  παραλαβής
Δημόσιας  Αρχής  /  υπεύθυνη  δήλωση  πελάτη-ιδιώτη  ή  υπεύθυνη  δήλωση
υποψηφίου Αναδόχου ή προμηθευτή. 

Τα πιστοποιητικά  Δημόσιας  Αρχής  /  πρωτόκολλα  παραλαβής  Δημόσιας
Αρχής, δεν κατατίθενται αρχικά και μπορεί να ζητηθούν από την επιτροπή ή
την αναθέτουσα αρχή.



Η  υπεύθυνη  δήλωση  πελάτη-ιδιώτη  ή  υπεύθυνη  δήλωση  υποψηφίου
Αναδόχου ή προμηθευτή κατατίθεται αρχικά και ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Τεχνική  Προσφορά
Στον (υπό ) φάκελο << Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά

>> υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Η Τεχνική  Προσφορά,  συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την αντίστοιχη  ειδική
ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια,  το  σύστημα  παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά
υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  για  την  τεχνική  προσφορά  δεν  έχουν
αποτυπωθεί  στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Υποβολή Τεχνικής Ικανότητας
Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν :

 Ρητή  αναλυτική  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  ψηφιακά
υπογεγραμμένη  για  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  σε  σχέση  με  τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει  η σχετική ελληνική
και κοινοτική νομοθεσία, οι  επίσημοι κρατικοί φορείς, η μελέτη και η
διακήρυξη.

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ' αυτή
ασαφείς  ή  ελλιπείς  τεχνικές  περιγραφές,  μπορεί  να  απορριφθεί  ως
απαράδεκτη, ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
     1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις
προσφορές  τους  τη  χώρα  προέλευσης  των  ειδών  που  προσφέρουν.   Τα
παραπάνω  δεν  εφαρμόζονται  προκειμένου  για  προϊόντα  προερχόμενα  από
χώρες  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην τεχνική προσφορά του το
εργοστάσιο, στο οποίο κατασκευάζεται το κάθε προσφερόμενο προϊόν καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Προσφορά στην οποία δεν  θα υπάρχει  η  παραπάνω δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη,  θα απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  Μετά  την  υποβολή της
προσφοράς  απαγορεύεται  η  αλλαγή  του  εργοστασίου  που δηλώθηκε.  Εάν
διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με
την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση  κοινοποιείται
στο αρμόδιο Υπουργείο 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 επεξεργασία και τυποποίηση μερικώς ή
ολικώς  του  προϊόντος  έχει  επιβληθεί  ποινή  αποκλεισμού  από  τους
διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.

3.  Μετά  τη  σύναψη  της  σύμβασης  δεν  επιτρέπεται  η  αλλαγή  του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση.  Σε  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  και  μετά  από  γνώμη  της
επιτροπής αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  αλλαγή  του  εργοστασίου  με
σχετική  απόφαση.

4.  Επεξεργασία  και  τυποποίηση  του  προσφερόμενου  προϊόντος  σε
εργοστάσιο  άλλο  από  εκείνο  που  δηλώθηκε  στην  προσφορά,  χωρίς
προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου,  συνεπάγεται  την κήρυξη του
προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

Γενικές πληροφορίες
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf (Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013 και
το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  και  όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή
υπογραφή.   Προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από  αυτόν  εντός  τριών  (3)
εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ.  (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί
το  διαγωνισμό,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Στον φάκελλο που θα προσκομίσουν θα αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ-------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

  “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ», ΠΟΣΟΥ 98.922,76€ χωρίς ΦΠΑ και 122.664,21€ με 

ΦΠΑ 24%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24786
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ      :  ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
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  Οι  τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και
δεν απαιτείται  σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
      Επισημαίνεται  ότι  τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που  έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί  από τον ίδιο
τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του
υπογραφή(Προμηθευτή).  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική
Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
ή άλλους φορείς.
     Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά από τον Οικονομικό Φορέα
στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε
ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. 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.
     Αν  τα  παραπάνω  στοιχεία  –  δικαιολογητικά  του  άρθρου  αυτού,  δεν
υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται
από την περαιτέρω διαδικασία.

Άρθρο 9
Οικονομική Προσφορά

Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»

1.Στον  υποφάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.

2.Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

3.Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα
παράγει  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο,  σε  μορφή  pdf,  το  οποίο
υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του
συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση,
το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

4.Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια η
προσφερόμενη  τιμή  (ήτοι  το  ποσοστό  έκπτωσης),  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής της  τιμής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



6.Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της
στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

7.Η προσφερόμενη τιμή των  προς  προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ
και  σ'  αυτήν περιλαμβάνονται  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  καθώς  και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.ΠΑ. 

   Επομένως, η προσφερόμενη τιμή διαμορφώνεται ως ακολούθως:
   α)  Τιμή στην οποία περιλαμβάνονται  και  οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,

χωρίς Φ.Π.Α.
    β)  Ποσοστό  (επί  τοις  εκατό)  Φ.Π.Α.  στο  οποίο  υπάγονται  τα  υπό

προμήθεια είδη.
8. Στη  σύγκριση  των  οικονομικών  προσφορών  λαμβάνεται  υπόψη

η τιμή  συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων, υπέρ τρίτων, χωρίς το
Φ.Π.Α., δηλαδή η περίπτωση α).

9. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι
δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

10.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι το
τέλος  της συμβατικής  περιόδου καθώς και  της χρονικής παράτασης
που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 10
Υπεύθυνες δηλώσεις – πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα-

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά

       Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
του  προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf (Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013 και
το  άρθρο  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  πλην  των  ΦΕΚ.  (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί
το  διαγωνισμό,  με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
      Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Εφόσον
υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο
της ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
      Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται  ψηφιακά από τους έχοντες  υποχρέωση προς τούτο  και  δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου υπογραφής.
      Οι υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει να φέρουν  ημερομηνία υπογραφής του
δηλούντος  και  να  περιέχουν   γενικά  τα  στοιχεία  που  ορίζει  η  ισχύουσα
νομοθεσία.  Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτή
ημερομηνία,  αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς ή
της αιτήσεως συμμετοχής, τις οποίες συνοδεύει.

      Επισημαίνεται  ότι  τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που  έχουν



υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί  από τον ίδιο
τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του
υπογραφή(Προμηθευτή).  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι  η  Εγγυητική
Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
ή άλλους φορείς.

ΆΡΘΡΟ 11
Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα  που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το
δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων των λοιπών κρατών της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφραση  τους
στην Ελληνική. 

2. Όταν  η  εγγυητική  επιστολή εκδίδεται  από πιστωτικό  ίδρυμα που
εδρεύει  σε  άλλο  κράτος-μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του
Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  χώρου,  για  να  γίνει  δεκτή,  πρέπει  να  έχει
προηγηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος η γνωστοποίηση που προβλέπεται
στο άρθρο 15 του Ν 3601/07.

         Ως εγγυήσεις θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα:
    Α) Οι εγγυητικές  επιστολές,

Β) Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
γ) Τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης  υπέρ του Δήμου στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων,  με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτής
είναι διαμορφωμένο με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ,
έτσι  ώστε  ο  δήμος  να  μπορεί,  αν  συντρέξει  ο  λόγος,  να  εισπράξει
απρόσκοπτα το κατατεθέν ποσό.

Ειδικότερα,  ως  προς   τα  έντοκα  γραμμάτια  δημοσίου  ισχύουν  τα
παρακάτω:

αα) Οι τίτλοι τους γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ββ)Σε  περίπτωση  που  συντρέξουν  οι  οριζόμενες  από  τον  ΕΚΠΟΤΑ
περιπτώσει  κατάπτωσης  της  εγγύησης  συμμετοχής,  γίνεται  εκποίηση  τους
στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησης 

γγ) Η επιστροφή τους γίνεται με παραλαβή αυτών από το δικαιούχο ή εξου-
σιοδοτημένο  εκπρόσωπο  του  με  την  υπογραφή  σχετικού  αποδεικτικού
παραλαβής 

2. Εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό
2.1.  Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση
συμμετοχής η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

α)  Η  εγγύηση  αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος   για  ποσό  που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
Σε  περίπτωση  που  οι  ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν  προσφορά  για  ένα  ή
περισσότερα είδη του Δήμου ή των νομικών προσώπων η εγγύηση πρέπει να

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=3601/07&typen=4


καλύπτει το 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ
των προσφερομένων ειδών.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ  τουλάχιστον επί 30 ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος  της  προσφοράς  η οποία  ορίζεται  σε  άρθρο  της  παρούσας
διακήρυξης.
2.2.  Σε  περίπτωση  που  η  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  λήγει,  η
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από
τον προσφέροντα να  παρατείνει,  εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,  τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 157
παρ.1α του Ν.4281/2014)
2.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση
της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  στους  λοιπούς  προσφέροντες  εντός
τεσσάρων (4)  ημερών από την  κοινοποίηση σε  αυτούς  είτε της  οριστικής
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας  ανάθεσης  είτε της  οριστικής  απόφασης  κατακύρωσης  της
σύμβασης. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
2.4. Οι εγγυήσεις  ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
(1) Την ημερομηνία έκδοσης.
(2) Τον εκδότη.
(3) Τον Δήμο Σερρών 
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την  πλήρη  επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  προμηθευτή  υπέρ  του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
(7) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
(8) Ότι η εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα και  ανεπιφύλακτα,  ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος  της  διαιρέσεως και διζήσεως.
(9) Ότι το ποσό της εγγύησης  τηρείται στη διάθεση του Δήμου Σερρών 
και ότι  θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  καμιά από μέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης,
μέσα σε τρείς  (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(10) Ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της   εγγύησης,  το  ποσό  της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11) Την ημερομηνία λήξης  ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση θα πρέπει να
έχει ισχύ  τουλάχιστον  επί  τριάντα  ημέρες  μετά  τη  λήξη  ισχύος  του
χρόνου της προσφοράς.
(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης  υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
Ισχύος της  εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου Σερρών .
Το   σχετικό  αίτημα  πρέπει  να  γίνει  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
εγγύησης.
2.5. Προσφορές χωρίς  εγγύηση ή χωρίς  την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω,
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Εγγύηση καλής  εκτέλεσης  της σύμβασης
3.1. Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση της  προμήθειας

υποχρεούται   να  καταθέσει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της
σύμβασης , το ύψος της οποίας  αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
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1. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
           περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
(1)Την ημερομηνία έκδοσης.
(2)Τον εκδότη.
(3)Το Δήμο Σερρών 
(4) Τον αριθμό της εγγύησης.
(5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή, υπέρ του οποίου
εκδίδεται  η εγγύηση.
(7) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη.
(8) Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος  της  διαιρέσεως και διζήσεως.
(9)Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου  Σερρών και ότι
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς  καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από τη απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(10) Ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσόν  της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(11) Tην ημερομηνία λήξης  ισχύος της εγγύησης.  Ο χρόνος ισχύος
της εγγύησης  πρέπει να είναι μεγαλύτερος  πλέον τρεις (3) μήνες από
το συμβατικό χρόνο παράδοσης, ήτοι κατά  το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
(12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της Ισχύος  της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του Δήμου Σερρών.  Το
σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
     3.3. H εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
     3.4.  Η  εγγύηση  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και
ποιοτική  παραλαβή των ειδών και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
     3.5.  Στην περίπτωση ένωσης  προμηθευτών οι  παραπάνω εγγυήσεις
περιλαμβάνουν επί πλέον και τον όρο ότι αυτές καλύπτουν τις  υποχρεώσει
όλων των μελών.

Με  την  παραπάνω  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ο
προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι : 
«Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  τα  είδη  που  θα  προμηθεύσει  θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών
τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς και ότι
θα  είναι  στο  σύνολο  τους  από  υλικά  άριστης  ποιότητας  και  άριστης
κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά
είτε  στη  σχεδίαση,  είτε  στα  υλικά  κατασκευής  αυτών,  είτε  στην  εργασία
κατασκευής,  και  ότι  αυτά  θα  ανταποκρίνονται  στην  χρήση,  λειτουργία  και
αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές
όπως αυτές  προδιαγράφονται.  Επιπλέον εγγυάται  ότι  όλα τα είδη θα είναι
κατά την παράδοση τους καινούργια». 
Τέλος εγγυάται ακόμα ότι: 
«Εάν κατά  την  προσωρινή  ή/και  οριστική  παραλαβή  των ειδών βρεθεί  ότι
κάποιο  δεν  πληροί  τους  όρους  της  συμφωνημένης  σύμβασης  και  των
τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι δυνατόν κατά την
απόλυτη κρίση της αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης



(με αντικατάσταση των ελαττωματικών) να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο
για την χρήση που προορίζεται,  αυτό θα απορρίπτεται  και  ο ανάδοχος θα
είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα
ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή
Παραλαβής που αν περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση
καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ
του ΔΗΜΟΥ. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή
των δαπανών για την μεταφορά. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις,  ο
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το ΔΗΜΟ για κάθε
ζημιά που προκύπτει για αυτήν από τις πιο πάνω βλάβες». 

ΑΡΘΡΟ 12
Εγγυήσεις ποιότητας-καλής λειτουργίας και διατήρησης

1. Στη  σύμβαση που θα καταρτισθεί  ο  ανάδοχος  θα  εγγυηθεί  ότι  τα
προσφερόμενα είδη είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις
σχετικές προδιαγραφές. Επίσης θα καταθέτει τα έγγραφα καλής λειτουργίας,
ασφάλειας και διατήρησης, (εγγυήσεις, CE).

2. Ο Δήμος διατηρεί  όλα τα  δικαιώματα,  τα  οποία  θα ασκήσει  όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής έχει  την υποχρέωση ν'  αντικαταστήσει,  ύστερα από αίτηση
του Δήμου, κάθε είδος που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες,
αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και
αποστολής  στο  Δήμο  των  νέων  σε  αντικατάσταση  των  ακατάλληλων,  θα
βαρύνουν τον προμηθευτή.
            Αν  ο  προμηθευτής   καταστεί  υπότροπος  με  την  προμήθεια
ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 13
Αποκλίσεις - Διευκρινίσεις - Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές

1. Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης, των τυχόν παραρτημάτων και των
διατάξεων,  εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει  τα σημεία
εκείνα  τα  οποία  τυχόν δεν  δέχεται.  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  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  η  κάθε  διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

2. Τα  προς  προμήθεια  είδη  πρέπει  να  αποκρίνονται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης.

3.  Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από
την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο
του  Δήμου.  Από  τις   διευκρινίσεις   που  δίνονται  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες  που αναφέρονται  στα
σημεία που ζητήθηκαν.

4. Δεν γίνονται  δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



5. Προσφορές  που  θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,  κατά  τη
διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ή σε περίπτωση παράτασής της,
απορρίπτονται.

6. Με την  υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο προσφέρων
είναι  απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει μελετήσει  όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, ο ανάδοχος

υποχρεούται να φέρει το νέο είδος, στο ίδιο ποσοστό έκπτωσης με το
παλιό.

9.  Ο Δήμος Σερρών δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 
ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας. 

10. Οι  προσφορές,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  θα  περιλαμβάνουν  το
σύνολο και όχι μέρος της ποσότητας του προς προμήθεια είδους.

11. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από
την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο
του  Δήμου.  Από  τις   διευκρινίσεις   που  δίνονται  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες  που αναφέρονται  στα
σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 14
Ισχύς Προσφορών

Οι  προσφορές  ισχύουν  με  ποινή  αποκλεισμού  χωρίς  καμία  αλλαγή  για
χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  τριών  (3)  μηνών  από  την  ημέρα  του
διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  των  τριών (3)  μηνών,  θα
απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Ο Δήμος 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 και  οφείλουν να  ανανεώσουν και  τις
Εγγυήσεις  Συμμετοχής  τους,  αν  αυτές  δεν  ισχύουν  για  την  τυχόν
παράταση. 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 15
Αναπροσαρμογή της τιμής

Αναπροσαρμογή των τιμών δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 16
 Αξιολόγηση των προσφορών

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται  υπόψη κυρίως τα
παρακάτω στοιχεία :

α)  Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους   όρους  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης .



β)  Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 γ)  Η  προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε
προηγούμενους   διαγωνισμούς και  την τρέχουσα στην αγορά τιμή,  για
όμοιο ή παρεμφερές  είδος.
2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό

αίρεση,  απορρίπτονται  απαράδεκτες  με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

3. Προσφορές  που  παρουσιάζουν  κατά  την  κρίση  της  επιτροπής
αξιολόγησης,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από τους  όρους και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

5. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει  το σύνολο
των ζητουμένων ειδών αυτού, είτε αντιμετωπίζει ενιαία το σύνολο της
προμήθειας (δηλ. όλες τις ΟΜΑΔΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ μαζί). 

6. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 

7. Παρουσιάζει  έλλειψη  πλήρους  και  αιτιολογημένης  τεκμηρίωσης  των
ελάχιστων  προϋποθέσεων  συμμετοχής  των  διαγωνιζομένων  της
παρούσας διακήρυξης. 

8. Δεν περιλαμβάνει  όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και  στοιχεία
συμμετοχής  και  δε  συνοδεύεται  από  τη/τις  νόμιμη/ες  εγγυητική/ές
επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

9. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει
οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο
σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

10.Δεν  προσκομίζει  τα  εγγράφως  αιτούμενα  συμπληρωματικά  ή
διευκρινιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός
του οριζόμενου χρόνου. 

11.Είναι  υπερβολικά χαμηλή και  ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει  επαρκή
αιτιολόγηση προς τούτο. 

12.Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα στην διακήρυξη.
13.Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού μεγαλύτερο του

προβλεπόμενου στην παρούσα. 
14.Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 
15.Προσφορά  διαγωνιζομένου  ο  οποίος  αποδεικνύεται  αναξιόπιστος

απορρίπτεται  από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο
που βρίσκεται ο διαγωνισμός,. 

16.Προσφορές των φυσικών ή νομικών πρόσωπων της αλλοδαπής,  τα
οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα 

17.Προσφορές  ενώσεων  προσώπων,  σε  περίπτωση  που  οποιαδήποτε
από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για
ένα τουλάχιστον μέλος των. 

18.Κανείς  διαγωνιζόμενος,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  δεν  μπορεί  να
μετέχει  σε  περισσότερες  από  μια  προσφορές  για  τα  ίδια  είδη  της
προμήθειας. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα
ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές



για τα ίδια είδη της προμήθειας, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς
στην οποία συμμετέχουν για τα ίδια είδη της προμήθειας.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στο τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών
και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά
είδος.

Ισότιμες  προσφορές θεωρούνται  οι  προσφορές  που  περιέχουν  την  αυτή
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 17
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι  22-
7-2016  και  ώρα  10.00  π.μ.,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των  κείμενων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και
διαδικασιών. 
Επιτροπή  διενέργειας  ανοικτών  –  ηλεκτρονικών  διαγωνισμών,
αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Πάππος Χρήστος
2 Σύρογλου Σεραφείμ, Πρόεδρος
3 Δελήτσικου Βαϊα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Βράτσιου Τριάδα
2 Δούρα Αικατερίνη
3 Πιστικόζογλου Αγγελική

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο
των  ηλεκτρονικών  (υπό)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  Τεχνική
Προσφορά».  Οι  ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο
σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων  οι  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  μετά  την  αξιολόγηση  των
λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων
«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο
διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική
Προσφορά»,  οι  προσφέροντες  των  οποίων  οι  οικονομικές  προσφορές
αποσφραγίσθηκαν,  θα έχουν ηλεκτρονική  πρόσβαση στο  περιεχόμενο  των



προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  των
τιμών που προσφέρθηκαν.
  
Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα  οργάνων  της,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της
κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•  Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από
την  αναθέτουσα  αρχή  και  τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του
συστήματος,  προβαίνει  στη  διαδικασία  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•  Η  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  συντάσσει  και
υπογράφει  τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά  αξιολόγησης  των  φακέλων  και
υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών
•  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται  για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από
την  αναθέτουσα  αρχή  του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους
συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Άρθρο 17
Κυριότητα

Η Αναθέτουσα Αρχή κατέχει την κυριότητα όλων των Προσφορών που έχουν
υποβληθεί  κατά  τη  διαδικασία  του  παρόντος  διαγωνισμού  και  οι
Προσφέροντες  δεν  έχουν  το  δικαίωμα  της  επιστροφής  σε  αυτούς  των
Προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 18
Διευκρινίσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της
ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με  κάθε  πρόσφορο  μέσο  τους
διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα
στοιχεία του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής”  μέσα σε συγκεκριμένη
προθεσμία, παρέχοντας διευκρινίσεις για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη
υποβλήθηκαν.

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία
Η  Ένωση/  Κοινοπραξία  δεν  υποχρεούται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  να
περιβληθεί  ιδιαίτερη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλει  Προσφορά.



Ωστόσο  στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  η  Παροχή  Υπηρεσίας,  είναι
δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη
νομική  μορφή,  στο  βαθμό  που  αυτό  είναι  αναγκαίο  για  την  ικανοποιητική
εκτέλεση της Σύμβασης.
Έγγραφη Υποβολή Ερωτήσεων από τους Ενδιαφερόμενους
1. Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις

σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από
τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς εντός της προθεσμίας της
παρούσας.  Τα αιτήματα για διευκρινήσεις  πρέπει  να  υποβληθούν
μέσω της  σχετικής  πλατφόρμας  του  Συστήματος,  στο  χώρο του
Διαγωνισμού.

2. Εφόσον  οι  τυχόν  διευκρινιστικές  ερωτήσεις,  εισηγήσεις,  σχόλια  ή/και
παρατηρήσεις  ζητηθούν  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  οριζόμενα,  η
Αναθέτουσα  Αρχή  δημοσιεύει  συμπληρωματικά  έγγραφα  ή
διευκρινιστικές  απαντήσεις  στο  Σύστημα  εντός  της  προθεσμίας  της
παρούσας,  ενώ  σχετική  ειδοποίηση  θα  αποστέλλεται  αυτόματα  προς
όλους  τους  Οικονομικούς  Φορείς  που  έχουν  συσχετιστεί  με  το
διαγωνισμό.

3. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς σε καμία περίπτωση δε δύναται
να  επικαλεστούν  προφορικές  απαντήσεις  που  παρέχονται  από
οποιονδήποτε Δημόσιο Λειτουργό. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται
από οποιεσδήποτε προφορικές απαντήσεις.

ΑΡΘΡΟ 19
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1.  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  με  γνωμοδότησή  της  προς  την  Οικονομική
Επιτροπή  προτείνει για:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας σύμφωνα με άρθρο 15 (αξιολόγηση
προσφορών) 
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του
με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
γ.  Την  κατανομή  του  κάθε  είδους  /  ομάδας  μεταξύ  περισσοτέρων
μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

2. Η τελική απόφαση λαμβάνεται  από την Οικονομική Επιτροπή  όταν  το
αυτό όργανο γνωμοδοτεί για:

α.  τη  ματαίωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  και  απευθείας
ανάθεση  της  προμήθειας.   Στη  περίπτωση  αυτή  αρμόδιο  για  την
απευθείας ανάθεση,  είναι  το Δημοτικό συμβούλιο το οποίο επιλέγει  και
τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου  για την
αξιολόγηση οργάνου άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
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.

    
Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότησης  της  επιτροπής  αξιολόγησης  των
προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.



  
ΑΡΘΡΟ 20

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί (άρθρο 22
του  ΕΚΠΟΤΑ)  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 αποτέλεσμα του.

ΑΡΘΡΟ 21
Ενστάσεις - Προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία
που προβλέπεται  από το άρθρο 15  του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 του  Ν.
3886/10  (Φ.Ε.Κ.  173  /A’)   «Δικαστική  προστασία  κατά  το  στάδιο  που
προηγείται  της  σύναψης  συμβάσεων  Δημοσίων  Έργων,  Κρατικών
Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως
τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51)  μέσω του συστήματος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή:
α)  Κατά  της  διακήρυξης,  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,
συνυπολογιζομένων  των  ημερομηνιών  αυτών.  Αν  προκύπτει  κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
διαγωνιζομένου σε αυτόν, μόνον από διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο
διαγωνισμό  ή  αποκλείστηκαν  από  αυτόν  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της
διαδικασίας  κατάθεσης  των  προσφορών,  κατατίθενται  στην  αρμόδια  για  τη
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την  επιτροπή
διεξαγωγής, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή
της στη οικονομική επιτροπή, η οποία αποφαίνεται τελικά.

Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων  /  προσφυγών  η  Αναθέτουσα  Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα  οργάνων  της,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  στις  κείμενες
διατάξεις. 



ΆΡΘΡΟ 22
Προδικαστική προσφυγή

       Κατά της διακήρυξης και της πράξης κατακύρωσης καθώς και κατά των
λοιπών εκτελεστών πράξεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.  μπορεί  να  ασκηθεί  ενώπιον  της  οικονομικής  επιτροπής  η
προσφυγή  του  άρθρου  4  του  Ν  3886/10,  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)
ημερών   αφότου  ο  ενδιαφερόμενος  έλαβε  γνώση  της  προσβαλλόμενης
πράξης  ή  παράλειψης.  Για  την  άσκηση  και  την  εκδίκαση  της  προσφυγής
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/10, όπως ισχύουν.

Άρθρο 23
Εφαρμοστέο δίκαιο – Διαιτησία

Ο Ανάδοχος  της  προμήθειας  και  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα προσπαθούν  να
ρυθμίζουν φιλικά  κάθε  διαφορά,  που τυχόν  θα  προκύψει  στις  μεταξύ  τους
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια

ΑΡΘΡΟ 24
Κατακύρωση διαγωνισμού

  Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού  εφόσον: α)
τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής   είναι  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα,  β)  οι
τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  είναι σύμφωνα   με αυτές που αναφέρονται
στις  μελέτες, γ)  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή  επί  των  τιμών  του
προϋπολογισμού.

1.Στον  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  έγινε  η  κατακύρωση
αποστέλλεται  ανακοίνωση,  που  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τα  παρακάτω
στοιχεία:
α) Το είδος 
β) Την ποσότητα
γ) Το Δήμο για τον οποίο προορίζονται τα είδη
δ) 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
ε) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης

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

2. Ο  προμηθευτής  (ή  προμηθευτές)  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  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  Ο
προμηθευτής  μπορεί  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της  ανακοίνωσης.  Όμως στην  περίπτωση αυτή,  ο  χρόνος  παράδοσης του
κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης.  Τούτο  δεν  ισχύει  στην



περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος 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 του κάθε είδους υπολογίζεται
από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης  στο  συγκεκριμένο
προμηθευτή  ή  από  την  ημερομηνία  που  θα  ορίζεται  μέσα  στη  σχετική
σύμβαση.

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση
απευθύνεται  στον εκπρόσωπο 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.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει
να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 25
Κατάρτιση Σύμβασης – Χρονική διάρκεια σύμβασης

1. Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης,  καταρτίζεται  από  το  Δήμο/Νομικό
Πρόσωπο  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. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους
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 ποσοτήτων του κάθε είδους.

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  κατάρτιση  της  με  την  οποία
συμφωνεί  ο  ανάδοχος.  Η  σύμβαση  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:



α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που
παραδόθηκε, 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.

5. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι  για διάστημα 12 μηνών
από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης άλλους 3
τρεις  μήνες  (μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  υπό τους
ίδιους όρους και συμφωνίες της αρχικής σύμβασης και εφόσον δεν
εξαντλήθηκαν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες.

ΆΡΘΡΟ 26
Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Καθ΄ όλη τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της προμήθειας,  ο  Ανάδοχος θα
πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να
λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την
εκτέλεσή της.

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από
αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3.  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  Ανάδοχο  της  προμήθειας  σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν
από  τη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  μεταξύ  αυτού  και  της  Αναθέτουσας
Αρχής.

4.  Ο Ανάδοχος είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος,  ως τεχνικός  υπεύθυνος,  για
κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί  από εργατικό ή μη ατύχημα στο
προσωπικό  που  απασχολεί  για  την  υλοποίηση  του  συμβατικού
αντικειμένου.

5. Ο Ανάδοχος έχει  υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για  υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή
ή τρίτων.

6.  Ο Ανάδοχος έχει την κάθε ευθύνη και υποχρέωση για τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας και η Αναθέτουσα
Αρχή απαλλάσσεται από την ευθύνη.

7.  Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας
Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με πνευματικά δικαιώματα
επί  της  υλοποιηθείσας  σύμβασης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  να
ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί,  δικαστικά και εξωδικαστικά,
για  λογαριασμό  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  έναντι  του  τρίτου.  Σε  κάθε
περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα
κληθεί  να  καταβάλει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εξ  αυτού  του  λόγου,



συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων,
αφετέρου  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  κάθε
θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί  από ενδεχόμενη αποδοχή της
παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

11. Οι  εργασίες  της  συλλογής,  μεταφοράς,  μεταφόρτωσης,  προσωρινής
αποθήκευσης  και  αξιοποίησης  των  χρησιμοποιημένων  συσσωρευτών
(μπαταριών) είναι στην ευθύνη του Προμηθευτή, όπως προβλέπεται στην
σύμβασή του  με  το  εγκεκριμένο  από το  αρμόδιο  Υπουργείο,  Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών <<ΣΥΔΕΣΥΣ>>

ΑΡΘΡΟ 27
Εμπιστευτικότητα

1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της τα θεμιτά συμφέροντα των
Προσφερόντων  σε  ότι  αφορά  την  προστασία  του  απορρήτου  που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα των επιχειρήσεών τους.

2. Οι  Προσφέροντες  δικαιούνται  να  προσδιορίσουν,  στην  τεχνική  τους
προσφορά, τις πληροφορίες που θεωρούν εμπιστευτικές και επιθυμούν
να μην γνωστοποιηθούν σε τρίτους, αναφέροντας τους λόγους για τους
οποίους τις θεωρούν εμπιστευτικές.

3. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του  ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ,  ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  αποκαλύπτει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  του
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης,
ούτε  κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά
ώστε  το  προσωπικό  του,  και  κάθε  συνεργαζόμενος  με  αυτόν  να
τηρήσει  την  ως άνω υποχρέωση.  Σε  περίπτωση αθέτησης από τον
ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης του, ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ δικαιούται
να  απαιτήσει  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  της  και  την  παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της
στο μέλλον.

4. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  δύναται  να  προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις
σχετικά  με  τη  σύμβαση  χωρίς  την  προηγούμενη  συναίνεση  του
ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ.
Δεν  δεσμεύει  το  ΔΗΜΟ  ΣΕΡΡΩΝ  με  κανένα  τρόπο  χωρίς  την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

5. Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία  και  κάθε  άλλο  σχετικό
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται,  συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από
τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και
ανήκουν  στην  απόλυτη  ιδιοκτησία  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Ο
Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει
όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά
δεν  επιτρέπεται  να  τα  χρησιμοποιεί  για  σκοπούς  άλλους  από  της
Σύμβασης,  χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  της
Αναθέτουσας  Αρχής.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  του
ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 



6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και
όλα τα εξουσιοδοτημένα από το ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ πρόσωπα οφείλουν
να  μην  ανακοινώνουν  σε  κανένα,  παρά  μόνο  στα  πρόσωπα  που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά
τη  διάρκεια  και  με  την  ευκαιρία  της  εκτέλεσης  της  σύμβασης  και
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας της σύμβασης ή του ίδιου του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 28
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης των ειδών - παράταση χρόνου

παράδοσης

Η προμήθεια αρχίζει εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και
θα  εκτελεστεί  τμηματικά  ή  εξ΄  ολοκλήρου  και  θα  συντάσσεται  και  θα
υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προμήθειας, από την αρμόδια
επιτροπή  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  πληρωμή  του  προμηθευτή
(άρθρο 29 παρ. 3 της Απόφ. 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.).
Θα προηγείται  εντολή από τους αρμόδιους υπαλλήλους και όλα τα είδη θα
παραδίδονται  στο  κτήριο  της αποθήκης του  Δήμου Σερρών (αμαξοστάσιο)
στο  τμήμα  Αποθήκης  του  Δήμου, εκτός  αν  για  κάποια  είδη  υποδειχθεί  η
παράδοση να γίνει σε άλλο τμήμα.
Τα  προς  παράδοση  είδη  πρέπει  να  είναι  ακριβώς  ίδια  με  αυτά  που
προσφέρθηκαν,  αξιολογήθηκαν  και  προτιμήθηκαν  από  το  Δήμο,  στην
ποιότητα,  ποσότητα,  συσκευασία  και  τιμή,  που  αποφασίσθηκε  με  την
κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  και  τη  συναφθείσα
σύμβαση. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη, καινούργια και
συνοδευόμενα από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη. 
Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών
μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
Τα είδη θα παραδίνονται άμεσα μετά από ειδοποίηση του Δήμου και εντός 24
ωρών  ή  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  εντός  48  ωρών,  στην  αποθήκη  του
Δήμου.
Ειδικότερα,  ο Δήμος έχει  το δικαίωμα κατά την εκτέλεση της σύμβασης να
ζητήσει την παράδοση της ποσότητας των ειδών (Ομάδα 1), συνολικά, στην
αποθήκη του Δήμου.

Μετά από κάθε  παραγγελία ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την
στιγμή   που λαμβάνει την εντολή προμήθειας  και μόνο από την αρμόδια
υπηρεσία εφοδιάσει το Δήμο άμεσα με την παραγγελθείσα ποσότητα και δεν
έχει  δικαίωμα να  προβάλλει  αδυναμία  έγκαιρης  παράδοσης  οποιουδήποτε
είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης του στην αγορά,  γιατί  η
προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια
μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.  Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που
θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των υλικών, θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.

Εάν η παραλαβή των ειδών και  η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη
σύμβαση  χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε



και μόνον εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του
προμηθευτή και δεν  διενεργηθεί η σχετική παραλαβή, μέσα στην προθεσμία
αυτής, με κάθε επιφύλαξη  των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι  αυτό
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με Βάση μόνο το θεωρημένο από
το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης  αυτών.  
Σύμφωνα  με  την  απόφαση  αυτή,  η  αποθήκη  του  Δήμου  εκδίδει  δελτίο
εισαγωγής  των  ειδών  και  εγγραφής   τους  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 πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται η
λήψη τέτοιας απόφασης.
Η παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προ-
βλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτό-
κολλο ελέγχου. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
                                                                                           
Η προμήθεια  καθορίζεται  για  διάστημα 12 μηνών από την  υπογραφή της
σύμβασης  με δικαίωμα παράτασης άλλους 3 μήνες(μέχρι εξαντλήσεως
των συμβατικών ειδών) με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έχει
προηγηθεί  εγγράφως η σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου και  κατατεθεί  στην
υπηρεσία πριν τη λήξη της ετήσιας σύμβασης.  Η παραλαβή των ειδών και η
έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.

Το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  της  προμήθειας  μπορεί  να  μειωθεί,  δεν
μπορεί  όμως  να  υλοποιηθεί  μετά  την  ημερομηνία  που  θα  ορίζεται  στην
σύμβαση,  παρά  μόνο  με  την  σύμφωνη  γνώμη  της  Αναθέτουσας  Αρχής.
Γενικότερα,  οποιεσδήποτε  αλλαγές  του  χρονοδιαγράμματος  θα  πρέπει  να
γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

O Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει όλη την προβλεπόμενη
από την μελέτη ποσότητα των ειδών, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 29
Απόρριψη των συμβατικών ειδών - Αντικατάσταση

     Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  αδικαιολόγητη  αστοχία  των  υπό
προμήθεια  υλικών  σε  ποσοστό  άνω  του  5%,  τότε  ο  προμηθευτής
υποχρεούται  στην  άμεση  αντικατάσταση  όλου  του  συγκεκριμένου  τύπου
υλικού  με  άλλο  αποδεκτό  το  οποίο  θα  φέρει  την  σύμφωνη  γνώμη  της
αρμόδιας επιτροπής. Η ενέργεια θα γίνει από τον προμηθευτή ιδία του ευθύνη
και δαπάνη του αρ 34 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 30
Οριστική Απόρριψη των συμβατικών ειδών

1.Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  μέρους  ή  ολόκληρης  της
συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης,  μπορεί  να  εγκρίνεται
αντικατάσταση  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 το
είδος  που απορρίφθηκε 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 έκδοση
της για την επιστροφή των απορριφθέντων ειδών 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
είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης
από  αυτόν   των  υπολοίπων  τμηματικών  παραδόσεων.  Επίσης,  δεν
επιστρέφονται  πριν  την  παραλαβή  των  ειδών  για  τα  οποία  κηρύχθηκε
έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για
την παράδοση 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  είδη,  πέραν  του
προστίμου, τα είδη αυτά καταστρέφονται κατά την κρίση του Δήμου σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.Η  επιστροφή  των  ειδών  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 Δημοτικού Συμβουλίου,  με την
οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας
της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η
παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει  την
απορριφθείσα ποσότητα,  ο Δήμος μπορεί  να προβεί στην καταστροφή της
ποσότητας αυτής.

3.Με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  ύστερα  από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή
στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση
τους,  με  την  προϋπόθεση  ότι  ο  προμηθευτής  θα  καταθέσει  χρηματική
εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 31
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών

1. Σε περίπτωση που το προϊόν 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  τον  ΕΚΠΟΤΑ,



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  4  της
παρούσας,  χρόνου  παράτασης,  επιβάλλεται  πρόστιμο  2,5%  επί  της
συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  του  κάθε  είδους  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 του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
(1) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη
συμβατική  αξία  του  προϊόντος  που  παραδόθηκε  εκπρόθεσμα,  χωρίς  το
Φ.Π.Α..
(2) Εφόσον  με  την  απόφαση  κήρυξης  του  προμηθευτή  ως  εκπτώτου,
παρέχεται  σ'  αυτόν  η  δυνατότητα  να  παραδώσει  τα  είδη   μέχρι  την
προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος
του,  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  είδη,  ο  διαγωνισμός  ή  τα  αποτελέσματα  αυτού,
ματαιώνονται,  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  την
οριστική παραλαβή των ειδών.
(3) 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.
(4) Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 32
Ανωτέρα βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που η αδυναμία  εκπλήρωσης οφείλεται  σε
περιστατικά  ανωτέρας  βίας,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  επικαλούμενη
ανωτέρα  βία  αποδεικνύεται  δεόντως  και  επαρκώς  από  αυτόν  που  την
επικαλείται.  Ως  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  αναφέρονται  ενδεικτικά  οι
παρακάτω : 
1.  Γενική  απεργία,  που  συνεπάγεται  την  διακοπή  των  εργασιών  του
καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή 
2.  Γενική  ή  μερική  πυρκαγιά  στο  κατάστημα  ή  στο  εργοστάσιο  του
προμηθευτή 
3. Πλημμύρα 
4. Σεισμός 
5. Πόλεμος 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 



8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών

Ο  Ανάδοχος,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (10)
ημερών  από  τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι  (10)  ημερών  από  λήψεως  του  σχετικού  αιτήματος  του  Αναδόχου,
διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή
του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 33
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του
ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση ή προσέρχεται χωρίς να
προσκομίζει  τις  απαιτούμενες  εγγυήσεις,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

1. Με  την  ίδια   διαδικασία,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις απαιτούμενες
ποσότητες σύμφωνα με όσα στην παρούσα.

2. 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, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

3. Με  την  απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου  από  τη  σύμβαση,
μπορεί  να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι
την προηγούμενη  της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που
γίνεται σε βάρος του.

4. Στην  περίπτωση  που  η  προμήθεια  των  ειδών  σε  βάρος   εκπτώτου
προμηθευτή  γίνεται  με  τροποποίηση  των  όρων  ή  των  τεχνικών
προδιαγραφών, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

5. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμ-
βαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν
με ευθύνη του   Δήμου.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 34
Τρόπος πληρωμής –Δικαιολογητικά

(1) Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα.
(2) Οι παραγγελίες θα γίνονται με ηλεκτρονική παραγγελία ή έγγραφη εντολή
και θα εκτελούνται. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μετά από συνεννόηση με τον
αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος προμηθειών.



(3) Η εξόφληση της  σχετικής  δαπάνης  θα γίνεται  με  ηλεκτρονική  πληρωμή,
μετά  την  παραλαβή  των  ειδών,  δηλαδή  τμηματικά  με  την  παράδοση  του
τμήματος  των  ειδών,  αφού  συνταχθεί  και  υπογραφεί  το   πρωτόκολλο
ποσοτικής  παραλαβής  των  ειδών,  που  θα  συνοδεύεται  από  αποδεικτικό
εισαγωγής  αυτών  στον  αποθηκευτικό  χώρο  του  Δήμου,  την  έκδοση
αντίστοιχου  τιμολογίου,  την  άσκηση  του  προληπτικού  ελέγχου  και   τη
θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το  Ελεγκτικό Συνέδριο,
όπως ορίζει το Π.Δ. 172/97.   Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου
πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
(4) Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη
λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόμενο  έτος,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β.
Δ/τος.
(5)       Η πληρωμή στον προμηθευτή, θα γίνει εντός προθεσμίας που ορίζεται
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.   Η καταβολή θα γίνει
με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται  από τις
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  για  την  πληρωμή  του
Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
(6) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας
των ειδών,  τα  οποία  θα  επισυναφθούν  στο  χρηματικό  ένταλμα  πληρωμής
είναι τα παρακάτω:

α) Όλα τα δικαιολογητικά των νομίμων ενεργειών που απαιτούνται για την
εκτέλεση της  προμήθειας  μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
γ) Εντολές Υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 35
Δαπάνες

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης σύμφωνα με την αρ.
11/2010  εγκύκλιο  με   αρ.  πρωτ.  27754/28-06-2010  του  Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής. 

Σύμφωνα  με  το  παραπάνω  άρθρο,  οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή
που  ανακηρύχθηκε  ανάδοχος  με  τη  διαδικασία,  με  την  προσκόμιση  των
νόμιμων παραστατικών.

Ατυχήματα,  ζημιές,  φόροι,  τέλη,  βαρύνουν τον ανάδοχο  χωρίς  καμιά
ευθύνη  και  υποχρέωση  του  Δήμου.  Τον  ίδιο  βαρύνουν  οι  πάσης  φύσεως
νόμιμες κρατήσεις.

Δεν  είναι  δυνατόν  η  αμφισβήτηση  ή  ενδεχόμενη  απαίτηση  του
προμηθευτή  για  επιπλέον  καταβολή  αποζημιώσεως  σ'  αυτόν  για  τις
παραπάνω δαπάνες.



ΑΡΘΡΟ 36
Λύση - Καταγγελία Σύμβασης

Ο Δήμος Σερρών δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν υλοποιεί την σύμβαση με τον τρόπο που ορίζεται σε
αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας
β)  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  εκχωρεί  τη σύμβαση ή αναθέτει  εργασίες  υπεργολαβικά
χωρίς την άδεια του Δήμου Σερρών.
γ) ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  πτωχεύσει  ή τεθεί  υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί  η
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων
δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με
την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του  ή  για  κάποιο  από  τα  οικονομικά
εγκλήματα.

ΑΡΘΡΟ 37
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο
χρόνο  που  ορίζεται  από  τις  κατά  περίπτωση  κείμενες  διατάξεις,
εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  διατάξεων  του  άρθρου  5  του  ν.
2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 38
Δημοσίευση Διακήρυξης

1.Οι τεχνικές προδιαγραφές και η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση  www  .  serres  .  gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην
διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  του  ΕΣΗΔΗΣ.

2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια (1) φορά στο
Τεύχος  Διακηρύξεων Δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
Φ.Ε.Κ., σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και σε
δύο  οικονομικές  εφημερίδες  πανελλήνιας  εμβέλειας  και  θα  αναρτηθεί  στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

3. Θα  τοιχοκολληθεί  η  διακήρυξη  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του
Δημοτικού καταστήματος, καθώς και στα Επιμελητήρια.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

http://www.serres.gr/


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  : 
1. Στον κλητήρα  για τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων
2. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο 
3.  Στο  τμήμα  Μηχανογράφησης   για  ανάρτηση  στην  Ιστοσελίδα  του
Δήμου 
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