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Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
  Σήμερα  στις  25  του  μήνα  Ιουνίου  του  έτους  2015,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  14:00’  το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Τεμπών,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6337/19‐
06‐15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.    (άρθρο 75  του Ν. 3852/2010) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
  Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5): 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος               1. Ζάχος Βασίλειος  

2. Τσούγιας Χρήστος               2. Έξαρχος Γεώργιος  

3. Διψάνας Αχιλλεύς                
4. Μανώλης Γεώργιος 
5. Κυρίτσης Γεώργιος 

6. ‐‐ 

7. ‐‐              Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
  Ο   Πρόεδρος,   ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας  , κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 
ΘΕΜΑ  (  7ο).  «Καθορισμός  όρων  δημοπράτησης  του  έργου:  ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’»             
Αριθμός   Απόφασης ( 74 ) 
  
  Με  την  αριθ.  71/2015  Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  Τεμπών  έγινε  η  αποδοχή  της 
αριθ.  1/2015  μελέτης  και  έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  Εφαρμογή  Συστήματος  Υποδομής 
Βασικού  Εξοπλισμού  ΑΜΕΑ  στις  Παραλίες  του  Δήμου  Τεμπών  ενδεικτικού  προϋπολογισμού 
109.998,90€. 
  Στη  συνέχεια  με  την  αριθ.  68/2015  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Τεμπών  έγινε  η 
αποδοχή  της    ένταξης  του    έργου  του  Δήμου  Τεμπών  με  τίτλο:      ««ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ   ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ   ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ   ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ   ΑΑΜΜΕΕΑΑ   ΣΣΤΤΙΙΣΣ   ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΕΕΣΣ   ΤΤΟΟΥΥ   ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ   ΤΤΕΕΜΜΠΠΩΩΝΝ»», 
προϋπολογισμού  110.000,00  €,  με  Κωδικό  έργου  14‐07‐29‐157‐01  στο  Χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012‐2015». 
 
  Κατόπιν  των  ανωτέρω  εισηγούμαστε  τον  καθορισμό  των  αναγκαίων  όρων  για  τη 
διενέργεια  του διαγωνισμού  της αριθ. 1/2015  μελέτης  ««ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ   ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ   ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΗΗΣΣ  

ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΕΕΜΜΠΠΩΩΝΝ»». 
   
  Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
  Τα Μέλη της  Οικονομικής επιτροπής έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.60/07  (ΦΕΚ  64  Α)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 



συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  
2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

4. Την  Οδηγία  2004/18/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  της  31ης 
Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών  και  υπηρεσιών»  δημοσιεύτηκε  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 30/04/2004 (L134) με υποχρέωση ενσωμάτωσης έως τις 31/01/2006. 

5. Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  11389/93  Υπ.  Απόφασης  «Ενιαίος  κανονισμός  προμηθειών 
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων». 

7. Τις  διατάξεις  της  Κ.Υ.Α.Π1/358/27.01.1999  (ΦΕΚ  Β’92)  «Εξαίρεση  προμηθειών  που 
πραγματοποιούνται με ανάδειξη  χορηγητών‐προμηθευτών από  την  ένταξη  τους στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π)».  

8. Τις  διατάξεις    του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1251/2011  της  Επιτροπής  για  τα  κατώτατα  όρια 
εφαρμογής  των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ  και  2009/81/ΕΚ  κατά  τις  διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. 

9. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  παραγρ.3  του  Ν.3548/07  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

10. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/10  (ΦΕΚ  112  Α/13‐07‐10)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

11. Την  εγκύκλιο με αριθ. 27754/11/28‐06‐10  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  με  την  οποία  έγινε  αποδεκτή  η  αριθ.  204/10  γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

12. Την  εγκύκλιο  του  Υπ.  Ανάπτυξης  Π1/1105/Αθήνα,2‐3‐2006  «Εφαρμογή  της  Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών». 

13. Την  από  12/12/2012  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  που  κυρώθηκε  με  το  Ν 
4111/2013(ΦΕΚ Α΄18). 

14. Του  Ν.  3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»  (ΦΕΚ 30/Α), όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 

15. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3886/2010”  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) (ΦΕΚ τ.Α 
173/2010).  

16. Το Άρθρο 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14‐4‐2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

17. Την  αριθ.  231/2014  απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων 
«Σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή συνήθων πλημμελειών των 
όρων αυτών». 

18. Το  γεγονός  οι  αναθέτουσες  αρχές  υποχρεούνται  να  χρησιμοποιούν  το  ΕΣΗΔΗΣ  σε  όλα  τα 
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη 
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (από την υποβολή 
του  αιτήματος  μέχρι  την  υπογραφή  και  την  εκτέλεση  των  συμβάσεων  αυτών)  κατά  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 136 παρ.1 του Ν.4281/2014, όπως αυτό ισχύει με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 
29/19.03.2015). 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 
37 του ν. 4257/14 κι αφορούν τις πράξεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων. 



20. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του Ν. 4320/19.03.2015.   
21. Το ΠΔ 113/2010. 
22. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις 

νομικών προσώπων και υπηρεσιών  του δημοσίου τομέα –  τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

23. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015. 
24. Τις  διατάξεις  του  Ν. 4155/2013 «Εθνικό  Σύστημα Ηλεκτρονικών  Δημόσιων  Συμβάσεων  και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7‐4‐2014) και τις διατάξεις του Ν. 4038/2012. 

25. Τις διατάξεις του Ν. 4205/2013. 
26. Την  Υ.Α.  Π1/2390/16‐10‐2013  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
27. Την εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΒΙΚΤΦ‐ΠΨ5) αριθ. Π1/542/4‐3‐2014 «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
28. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, όπως ισχύει. 
29. Το  Ν.  3943/2011  και  την  Υ.Α.  «περί  ηλεκτρονικού  παραβόλου»  ΠΟΛ  1163/3‐7‐13  όπως 

ισχύουν. 
30. Το Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε με το 63 Ν. 4055/12 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια 
αυτής» και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

   Καθορίζει  τον  τρόπο  εκτέλεσης  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την  προμήθεια: 
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΒΑΣΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΜΕΑ  ΣΤΙΣ  ΠΑΡΑΛΙΕΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ’»,    ενδεικτικού προϋπολογισμού 109.998,90€ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία 
του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού. 
  Καθορίζει  τους  όρους  της  Δημοπρασίας,  για  την  εκτέλεση  του  ανωτέρω  έργου,  όπως 
αυτοί    διαλαμβάνονται  στην  αριθ.  1/2015  μελέτη  του  Τμήματος  τεχνικών  Υπηρεσιών  και 
συγκεκριμένα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αναθέτουσα Αρχή –Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι ο ∆ήμος Τεμπών. 
1.2. Αντικείμενο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια: 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» 
υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα: 
 
ΟΜΑΔΑ 

 
CPV 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ‐
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ
(ευρώ) 

1 34953000-2 
Κινητός διάδρομος πρόσβασης 
πλάτους 1,50 μ.μ. και μήκους 75 
μ.μ.  σε 3 σημεία 

Μ.μ.   
285 

 
240,00 

 
68.400,00 

2 33193000-9 Αμφίβιο Πλωτό Αμαξίδιο τεμάχιο  
3 

 
3.150,00 

 
9.450,00 

3 24955000-3 Κινητή τουαλέτα με νιπτήρα τεμάχιο  
3 

 
3.500,00 

 
10.500,00 

4 44614000-7 Ειδικός κάδος απορριμμάτων  
τεμάχιο 

 
3 

 
360,00 

 
1.080,00 

   ΚΟΣΤΟΣ 89.430,00 
   Φ.Π.Α 23 % 20.568,90 
   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 109.998,90 
 
1.3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες. 
Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο όμως των  ποσοτήτων της κάθε ομάδας. Προσφορά η οποία θα 
δίνεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  



1.4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 
1.5. Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που 
υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 
1.6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ορισμοί 

2.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: 
«Αναθέτουσα Αρχή»: ∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ - ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ∆/ΝΣΗ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Κ. 400 06 
Τηλεφ. 2495350335 2495350404, ΦΑΞ 24950 41798 22410. 
«Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία. 
«Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά. 
«Επιτροπή ∆ιαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η 
Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 2/2015 (Α∆Α: Ω5ΡΩΩΗ7-Μ1Τ) απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Τεμπών για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας. 
«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της 
παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του 
αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης της παρούσας. 
«Τεύχη ∆ιαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η 
Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών 
διαγωνισμός. 
«Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, 
και η οποία περιλαμβάνει δύο υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά β) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
«Υπεύθυνη ∆ήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση 
αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 
προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από 
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται 
επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Προϋπολογισμός προμήθειας 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 109.998,90€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  
3.2.Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει από το Πράσινο Ταμείου «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015». 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ημερομηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού 

4.1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος 
Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 

www.promitheus.gov.gr 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ: 

 
03/07/2015 & ΩΡΑ 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

 
20/07/2015 & ΩΡΑ 08:00 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

 
24/07/2015 & ΩΡΑ 15:00 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
5.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 
αυτής, διατίθεται από το ∆ήμο Τεμπών (Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών), 
διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή www.dimostempon.gr . Πληροφορίες κ. Βασιλική 
Μπαρμπούτη τηλ. 2495350335 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών, από τα γραφεία της Αναθέτουσας. 
5.2 ∆ιευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από 
την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές γραπτώς 
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, μέχρι και την δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται γραπτώς το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες 
αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη σχετικής αίτησης. Οι Υποψήφιοι δεν 
δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Όταν 



επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) 
ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, 
οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

6.1. Τρόπος κατάθεσης προσφορών: 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.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 ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993). 
6.2. 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. 4155/2013 και το άρθρο 
6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
6.3. Περιεχόμενο Προσφορών 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : (α) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» και (β) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 [*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ] Κατά την υποβολή της 
προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
6.3.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Στον 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται : 
• ∆ικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας 
διακήρυξης, 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 ∆ημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» 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 (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν 
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, 
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
• Τεχνική Προσφορά 
6.3.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 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. 
6.3.3.Προσφορές 
α) Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  
β) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του, 
τους όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της ∆ιακήρυξης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν. 



γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως  απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της προσφοράς. 
δ) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, 
είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 
ζητήθηκαν. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
ε) Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
στ) Ο χρόνος παράδοσης του έργου, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 
ζ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
η)∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
θ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
6.3.4. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
α)Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 
επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
∆ιακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, 
η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) 
ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν 
και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
β) Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 
γ) Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την ∆ιακήρυξη. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ικαιούμενοι Συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

7.1. ∆ικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: 
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή 
ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση 
εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
(β) Για τις Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου8 του ΕΚΠΟΤΑ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την 
παρακάτω διαδικασία εγγραφής: 
α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από το 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 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε διαθέτουν 
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον 
αριθμό ταυτότητας ΦΑΠ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 
εγγραφή του χρήστη από το ανωτέρω Τμήμα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 
παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 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) εργάσιμων ημερών 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. 



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. 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν 
την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 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 που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 
Παρομοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
7.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες. 
7.3. ∆εν γίνονται δεκτοί: 
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του 
∆ημοσίου τομέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους 
είναι εν ισχύ. 
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού ∆ημοσίου με απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το 
οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανά περίπτωση. 
(δ) Όσοι: 
(i) Τελούν υπό πτώχευση, κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση των άρθρων 116 επ. του ΠτΚ (μόνο 
για τα νομικά πρόσωπα), παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
αναστολή εργασιών ή τελούν σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής τους. 
(ii) Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης θέσεως σε κοινή 
ειδική εκκαθάριση (μόνο για τα νομικά πρόσωπα), αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής τους. Επίσης να μην βρίσκονται οι υποψήφιοι προμηθευτές σε θέμα εξυγίανσης των 
άρθρων 99 επ. του ΠτΚ καθώς και ότι δεν έχουν κινηθεί σε βάρος τους διαδικασίες υπαγωγής σε 
εξυγίανση. 
(iii) Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική τους διαγωγή. 
(iv) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 
σε σχέση με την επαγγελματικής τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε 
μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 
(v) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού 
δικαίου. 
(vi) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 
(vii) Είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με 
την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 
(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο2 παρ. 1 της κοινής δράσης 
της98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου. 
(ii) ∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 
1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 



7.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της 
εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
7.5. Η αναγκαία ελάχιστη απαίτηση τεχνικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι 
προσφέροντες είναι: 
Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας που αφορά τον κατασκευαστή του τελικού 
προϊόντος, όπου απαιτείται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Παραρτήματος  της 
διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 

8.1.Ο Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής 
διακαιολογητικά: 
8.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
8.1.2.  Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της 
διακήρυξης. 
8.1.3     Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία: 
(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 
α) ∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω 
αδικήματα: 
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
της98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο3 
παράγραφος1 της κοινής δράσης98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο1 της Οδηγίας91/308/EOK του 
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
• Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 
β) ∆εν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική διαγωγή τους(Άρθρο43 παρ. 2(γ) του Π.∆.60/2007). ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η 
αναθέτουσα αρχή(άρθρο43 παρ2 δ του Π∆60/2007). 
γ) ∆εν τελούν υπό πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία. 
δ) ∆εν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται σε άλλες παρόμοιες 
διαδικασίες. 
ε) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής 
τους 
στ) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/της χώρας εγκατάστασής τους. 
ζ) ∆εν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με 
την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την 
παρούσα Προκήρυξη. 
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 
του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.∆. 60/2007 και του 
άρθρου25 του Ν. 3614/2007. 
8.1.4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
8.1.5. ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 
8.1.6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 
8.1.7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από κάποια Ελληνική ∆ημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ 
ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ημοσίου τομέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και 
ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. 
8.1.8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού 
∆ημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού 
επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε 
τρόπο. 
8.1.9. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις (8.1.7 & 8.1.8) σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 



8.2. Για την τεκμηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελματικής δραστηριότητας, της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης του προσφέροντος καθώς και τις τεχνικές του 
δυνατότητές στον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχεται: 
α)Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ειδικότερα ότι  είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο των ιδίων των 
εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν (κύριας και επικουρικής). 
β)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν 
φορολογικές εκκρεμότητες.  
γ)Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας που αφορά τον κατασκευαστή του τελικού 
προϊόντος, όπου απαιτείται από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Παραρτήματος  της 
διακήρυξης. 
8.3. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι 
υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού. 
8.4. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία.  
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα ακόλουθα: 
8.4.1. Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα 
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 
είδους. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών 
εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α ’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω 
διατάξεις. 
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου 
να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο 
μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 
προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς 
και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής 
του εργοστασίου μας». 
8.4.2. Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη 
δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι 
τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. 
8.4.3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία 
πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως αναλυτικά 
ορίζεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Παραρτήματος , από την οριστική 
παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών 
που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων. 
8.4.4. Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο 
συμμόρφωσης (το οποίο πρέπει να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή), όπου ο κάθε προμηθευτής θα 
απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των 
τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε 
διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν 
μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή - αντιστοιχία θα 
αποκλείονται. 
8.4.5. Στην τεχνική προσφορά μπορούν να κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν 
αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση στην Ελληνική 
γλώσσα ή στην Αγγλική. Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση 
κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.  
8.5. Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες 
των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης. 
8.6. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 
εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που θα του υποδειχθεί. 



8.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από 
τον ∆ήμο. 
8.8. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
8.9. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή 
της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Στον υποφάκελο «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα παρακάτω 
δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται 
κατά περίπτωση, στο αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 
την ηλεκτρονική υποβολή.  
Όταν τα στοιχεία και δικαιολογητικά υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

9.1 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
9.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά ομάδα, ενώ μπορεί να δοθεί 
προσφορά για μία  ή και περισσότερες ομάδες. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από 
το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των 
αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα, 
παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον 
την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ΄ αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση 
των προσφορών. 
9.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε ομάδα. 
9.4 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές 
προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 
9.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της 
οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες διορθώνονται 
σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την συνολική τιμή πακέτου ολογράφως θεωρείται 
άκυρη για το πακέτο . 
9.6 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
9.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
9.8 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9.9 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού. 
9.10 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ομάδων επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το 
σύνολο της ομάδας. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 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, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την 
τιμή με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το 
αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Εγγυήσεις 

10.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. 
10.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
10.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, 
χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του 
χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος. Όταν η προσφορά αφορά 
μέρος των υπό προμήθεια ειδών (ομάδα) γίνεται δεκτή εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το 
προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης, 



μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αλλά επί του μέρους του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί 
στην ομάδα των προς προμήθεια ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
10.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, 
χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύμφωνη, επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος. 
10.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο 
τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα. 
10.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισμού-Αξιολόγησης Προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών , δηλαδή στις 29.07.2015 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. Κατά την 
προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό) φακέλων 
«∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 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 
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
2. ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών. Μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (επιτροπή αποσφράγισης και 
αξιολόγησης διαγωνισμού) προβαίνει στην αξιολόγηση προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 
• 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. 
• Τεχνική Αξιολόγηση 
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού θα ακολουθήσει την παρακάτω 
περιγραφόμενη διαδικασία: 
I. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν 
τους όρους της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
II. Εφόσον σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας υπάρχουν τέτοιες απορριπτέες προσφορές, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισμού θα διαβιβάσει το πρακτικό απόρριψης στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων απόρριψης. 
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το/α πρακτικό/ά της, 
για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας αξιολόγησης. 
• Οικονομική Αξιολόγηση 
Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα 
αποσφραγισθούν οι Οικονομικές Προσφορές θα γνωστοποιηθεί, σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Οι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο, δεν 
αποσφραγίζονται. Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει μέσω της πλατφόρμα του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
• Περιγραφή διαδικασίας Αξιολόγησης 
• 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ενστάσεις – Προσφυγές 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό 



έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , ως εξής: 
Κάθε Προσφέρων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με 
σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας 
κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να 
ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η 
αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η 
απόρριψη της προσφυγής. 
Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και 
οι αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν 
στα επιμέρους στάδια. 
 Κατ’ άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 κάθε προσφέρων δύναται να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων στο Αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ρητής ή 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις 
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής 
και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. 
Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του 
π.δ.60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως 
προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Ν.3886/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Κατακύρωση ∆ιαγωνισμού 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 
της παρούσας. 
13.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους 
συμμετέχοντες. 
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν 
να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 
δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα 
οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 8.1.3 της παρούσας, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο. 
13.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) 
όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν 
συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 
13.5 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους 
διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση του 
δικαιώματος προσωρινής προστασίας των διαγωνιζόμενων που ορίζονται στο Ν.3886/2010. Η 
ανακοίνωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α. Το προς προμήθεια είδος. 
β. Την τιμή. 
γ. Τους φορείς για τους οποίους προορίζεται το υλικό βάση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 
καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
ζ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 
13.6 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
13.7 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο 
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης 
των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
13.8 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή 



προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ 
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
13.9 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης ∆ιαγωνισμού. 

14.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3614/2007 και του Π.∆. 
60/2007, ο υποψήφιος προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά σε σχέση με τα οποία υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Σε 
αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις 
ίδιες προϋποθέσεις. 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής 
που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
14.1.1 Έλληνες πολίτες. 
14.1.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. 
14.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 
14.1.1.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 14.1.1.2 και 
14.1.1.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την 
οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του ∆ημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 
14.1.2. Αλλοδαποί 
14.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 14.1.1.1. 
14.1.2.2. Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 
14.1.1.2. ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 
14.1.1.3 του παρόντος άρθρου. 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
14.1.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
14.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (14.1.1, 14.1.2) 
14.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ.2, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση των άρθρων 
116έπ. του ΠτΚ και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 
14.1.3.3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 



ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 14.1.1.1. 
14.1.3.4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα πιστοποιητικά που αφορούν την κοινή εκκαθάριση 
εκδίδονται από τα αρμόδια τμήματα ΓΕΜΗ ή την οικεία περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυμες 
εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρίες 
περιορισμένης ευθύνης και από το ειρηνοδικείο εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς. Αυτά που αφορούν 
την ειδική εκκαθάριση εκδίδονται από τα αρμόδια πρωτοδικεία. 
14.1.4 Οι Συνεταιρισμοί: 
14.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του 
Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 
της παρ. 14.1.1.1. 
14.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 14.1.1.2 και 14.1.1.3 του παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης των άρθρων 14.1.2.2., 14.1.2.3 εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 
14.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
14.2 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
14.3 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω 
ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ζητούμενες νομικές 
καταστάσεις. 
14.4 Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 
αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα του 
οικονομικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον μη ενήμερο 
φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον 
ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορα τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει 
φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και από την 
οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος. 
Όταν ο Οικονομικός Φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη 
φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτό στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει 
ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής υποβολής με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά.  
14.5 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται (2) δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 
αποσφράγιση γίνεται μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
14.6. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις για τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά 
και έγγραφα. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που 
θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όσον οι 
πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, 
σύμφωνα νε 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Όροι Σύμβασης- ∆ικαιώματα και Υποχρεώσεις. 
15.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή 
15.1.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι (60) εξήντα 
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
15.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 



15.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 
14.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
15.1.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής που 
ορίζεται με σχετική απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 
• τη σύμβαση 
• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 
• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν 
15.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη 
των ειδών στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης. 
15.2 Τρόπος Πληρωμής 
15.2.1 Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του εξοπλισμού. 
15.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 
iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 
iv. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 
15.2.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει 
από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 
15.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν 
τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του 
καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού- σύμβαση. 

16.1. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 
ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και στο Π.∆.60/2007, η κατακύρωση γίνεται στον 
προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 
και δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται. 
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και 
προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του ∆ημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του 
μειοδότη. 
16.2. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη, ενώ τυχόν τροποποιήσεις της 
δεν θα αλλοιώσουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 
16.3. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή 
με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την 
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι τυχόν τροποποιήσεις της σύμβασης δε θα 
αλλοιώνουν το προκηρυσσόμενο αντικείμενο. 
16.4. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
δ. Την τιμή. 
ε. Τον τόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
15.5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 
15.6. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 
β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις. 



γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

Εφαρμοστέο ∆ίκαιο 
17.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 
σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 
17.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια ∆ικαστήρια Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Γλώσσα 
18.01. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη 
ελληνική μετάφραση. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 
18.02. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί 
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η 
μετάφραση τους γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 
18.03. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην 
ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία 
των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
∆ημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί : 
1.Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
2. Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα  αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ∆ήμου www.dimostempon.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση σ’ αυτά, όπως και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.).  
3.Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες. 
4.Σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 
5.Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. 
6.Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστημα του ∆ήμου με πρακτικό τοιχοκόλλησης 
και θα αποσταλεί και στο Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από 
αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   74/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
  Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
   
  Έτσι  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό,  υπογράφεται  από  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                          (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Αντιδήμαρχος 
   
          Τσάτσαρης Χρήστος 


