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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα (30) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με 
πλαστικό καπάκι,  χωρητικότητας 770 λίτρων, εκατόν σαράντα  (140) μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι , χωρητικότητας 1100 λίτρων και  τριάντα ένα  (31)πλαστικών 
κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας (360) λίτρων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Την απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β).

2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α).

5. Την υπ’ αρ Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 

6.  Την υπ’ αρ Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).  

7. Την υπ’ άρ. 1026/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της 
προμήθειας Κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.  

8. Την  υπ’ αρ. 624/2012 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης, 

9. Την  υπ’ αρ. 1051/2012 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων της Διακήρυξης.

10. Την υπ’ αρ. 91782/2012 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων.

11. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές,  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη  τιμή  που  καλύπτει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  προμήθεια  τριάντα  (30) 
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 770 λίτρων, εκατόν σαράντα 
(140)  μεταλλικών  κάδων  απορριμμάτων  με  πλαστικό  καπάκι,   χωρητικότητας  1100  λίτρων  και 
τριάντα ένα  (31)πλαστικών κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας (360) λίτρων για τις ανάγκες του 
Δήμου Χανίων.
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ΆΡΘΡΟ 1     Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας  

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 60.000,00 ευρώ και επιπλέον 
Φ.Π.Α. 23% 13.800,00 ευρώ, δηλαδή σύνολο 73.800,00 ευρώ. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφόρα τις εξής κατηγορίες :  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: προϋπολογισμού 56.900,00€   πλέον Φ.Π.Α.23% 13.087,00€ σύνολο 69.987,00€. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: προϋπολογισμού   3.100,00€   πλέον Φ.Π.Α.23%      713,00€  σύνολο  3.813,00€.

Η δαπάνη τής προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί  από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7135.003 
του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2012 και τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικ. έτους 2013.

Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν δικαίωμα να  υποβάλουν πρόσφορα σε  μια  ή  σε  περισσότερες 
κατηγορίες  των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. 

Οι  πρόσφορές,  με  ποινή  αποκλεισμού,  πρέπει  να  καλύπτουν  όλα  τα  είδη  και  τις  ποσότητες  κάθε 
κατηγορίας που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των 
προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.

ΑΡΘΡΟ 2     Συμβατικά Τεύχη  

Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

α) Η παρούσα διακήρυξη.

β)Τεχνικές  Προδιαγραφές.

δ)Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

στ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Άρθρο 3

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει  να πληρούν τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων και είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 4- Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης τ.κ.73 135, 
στις  29/11/2012 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13,00 μ.μ. έως 13,30 μ.μ.  (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Άρθρο 5- Κατάθεση  Προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας, αριθμός 29, 
Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην 
Υπηρεσία  μας  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  του  διαγωνισμού.  Οι  εν  λόγω 
προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής. Οι ταχυδρομικές 
προσφορές  παραδίδονται  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού   με  απόδειξη  μέχρι  και  την 
προηγούμενη του διαγωνισμού. 

Προσφορές  που  περιέρχονται  στο  Δήμο  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  τη  διενέργεια  του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν 
τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με 
τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Οι  προσφορές  μπορεί  επίσης να κατατίθενται  απ'  ευθείας  στην  επιτροπή  διαγωνισμού την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού  και από ώρα 13,00μ.μ.  μέχρι 13,30μ.μ.  (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 6- Δεκτοί στο Διαγωνισμό

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και  ενώσεις 
προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Άρθρο 7- Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  γραπτή  προσφορά  προς  την  επιτροπή  Διενέργειας 
Διαγωνισμού, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά  επί ποινή 
αποκλεισμού :

α.  Εγγύηση  συμμετοχής  ύψους  5% του  προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  της/των 
κατηγορίας/ών που συμμετέχουν, η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει 
να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ για το απασχολούμενο προσωπικό.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό.

ε.  Βεβαίωση μη οφειλής  από το  Δημοτικό  Ταμείο  Χανίων  πρωτότυπη ή  αντίγραφο αυτής  που θα 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.

στ. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία 
ν’ αναφέρει ότι : 

-  έλαβαν   γνώση  των  γενικών  και  ειδικών  όρων  της  διακήρυξης  και  των  λοιπών  τευχών  του 
διαγωνισμού,  τους  οποίους  αποδέχονται  πλήρως,  όπως  και  των  διατάξεων  που  διέπουν  τους 
Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή 
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

 - ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται 
νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους 
από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.

η.  Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και 
ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον 
Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης 
ποιότητας .  

θ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

ι)  Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης.

• Οι  Ο.Ε,  Ε.Ε.   οφείλουν  να  καταθέσουν  αντίγραφο  του  καταστατικού,  όπως  τροποποιημένο 
ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.

• Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, 
νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).

• Οι  Α.Ε.  οφείλουν  να  καταθέσουν  αντίγραφο  κωδικοποιημένου  καταστατικού,  όπως  έχει 
κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα 
οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 
καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  Πρακτικό Δ.Σ.  περί  έγκρισης συμμετοχής και  εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό.

• Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση 
ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.   

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής η δικαστικής 
αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και 
τα όργανα διοίκησης.

Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
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Άρθρο 8-Υποβολή Προσφορών 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  ελληνική  γλώσσα  με  ποινή  αποκλεισμού,  μέσα  σε  καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

γ) ο αριθμός της διακήρυξης

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  :

Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και  η εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας διακήρυξης.

Β) καλά  σφραγισμένος  (υπο)φάκελος   με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  Μέσα  στον 
(υπο)φάκελο  αυτό  θα  περιέχoνται  τα  τεχνικά  στοιχειά  της  προσφοράς  σύμφωνα  με  όλα  όσα 
προβλέπονται  από  το  συννημένο  τεύχος  «Τεχνικές  Προδιαγραφές»  που  συνέταξε  η  Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Γ) καλά  σφραγισμένος  (υπο)φάκελος   με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Μέσα  στον 
(υπο)φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. 
Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση 
στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα 
ίδια στοιχεία με εκείνα του κυρίως φακέλου των δικαιολογητικών.

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  διαγωνιζόμενους  ή  τους  νομίμους 
εκπροσώπους τους.
Η  προσφορά  της  ένωσης  προμηθευτών υπογράφεται  είτε  από  όλα τα  μέλη της  ένωσης  είτε  από 
εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση 
προμηθευτών  ούτε  να  συμμετέχει  χωριστά  για  τον  εαυτό  του  και  να  εκπροσωπεί  άλλο  φυσικό 
πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες 
οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία 
θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό 
του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με 
μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν  να αντικατασταθούν  από  ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που 
γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
Για τους προμηθευτές,  που στη χώρα τους δεν προβλέπεται  από το νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή 
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του δηλούντος.

Όσα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  φωτοτυπία  εκτός  από  το  μη  οφειλής  προς  το 
Δημοτικό Ταμείο Χανίων, θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 
Τα  δε  δικαιολογητικά  που  είναι  συντεταγμένα  σε  ξένη  γλώσσα  να  συνοδεύονται  από 
επίσημη μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Άρθρο 9  ο  . Περιεχόμενο των Τιμών  

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή καθ΄ολη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα εκφράζεται σε 
ευρώ.  Στην  ανωτέρω  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  όλες  γενικά  οι  δαπάνες  για  την  προμήθεια  και 
μεταφορά της προμήθειας στην αποθήκη του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ανά μονάδα ως εξής:

α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.

β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το 
Δήμο.

Άρθρο 10-Αντιπροσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 11-Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 12-Τεχνικά Στοιχεία που υποβάλλονται με τις προσφορές και περιγραφές

Ότι απαιτείται από το συνημμένο τεύχος «τεχνικές προδιαγραφές» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της διακήρυξης.

Άρθρο 13-Υλικά-Εργαλεία-Μηχανήματα

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας θα είναι αρίστης ποιότητας 
και θα  είναι σύμφωνα με  τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί χωρίς 
ιδιαίτερη  αποζημίωση  και  εφόσον  αυτό  ζητηθεί  από  την  επιβλέπουσα  Υπηρεσία,  όλους  τους 
εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν την αντοχή και την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων από 
αυτόν υλικών και των εκτελουμένων, από αυτών, εργασιών.

Άρθρο 14-Αξιολόγηση Προσφορών.

Η  αξιολόγηση  των   προσφορών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του  Δήμου.  Ανάδοχος  της 
προμήθειας  κηρύσσεται  αυτός  που  θα  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή  και  η  προσφορά  του  είναι 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

Άρθρο 15- Εγγυητικές επιστολές   

Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά 
την  υπογραφή  της  σύμβασης  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  για  ποσό  ίσο  με  το  10% της  συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η  εγγύηση  αυτή  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική,  ποσοτική,  ποιοτική  παραλαβή   του  υλικού  και 
υστέρα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.   Το περιεχόμενο 
της  εγγύησης  διαμορφώνεται  κατά  τον  τρόπο  που  ορίζει  η  παράγραφος  2  του  άρθρου  26  του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Επίσης υποχρεούται στην κατάθεση εγγύησης  καλής λειτουργίας ή διατήρησης, για ποσό ίσο με το 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., η οποία κατατίθεται πριν από την έναρξη του 
χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης (ο χρόνος της καλής λειτουργίας ή διατήρησης ορίζεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές). Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες περισσότερο από το 
συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

Άρθρο 16- Χρόνος-Τόπος  Παραδόσεως 

Η προμήθεια θα παραδοθεί στις αποθήκες του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου Χανιών, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας στις αποθήκες του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η 
αρμόδια υπηρεσία, καθορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια ειδών και 
την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια 
είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Άρθρο 17

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από 
μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών μετά από κάθε παράδοση του.

           

Άρθρο 18-Πληρωμή 

Η  αξία  της  ποσότητας  που  παραλαμβάνεται  κάθε  φορά  θα  καταβάλλεται  μέσα  σε  χρόνο  60 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών 
πληρωμής και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και 
διαδικασιών.

Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο 
του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ημέρες  μετά  την  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  από  αυτήν,  η  αναθέτουσα  αρχή  (οφειλέτης), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35  της  29.6.2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων 
πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές",  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να 
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν 
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής.

Άρθρο 19- Επανάληψη Διαγωνισμού

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, ο 
διαγωνισμός μπορεί   να ματαιωθεί  ή  να επαναληφθεί  με  έγγραφες  προσφορές  μετά από  νεότερη 
πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό.

Επίσης ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε 
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.

Άρθρο 20- Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού 
και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 21- Νομικό Πλαίσιο

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 
2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν. 

Άρθρο   2  2- Δημοσίευση    

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου.

Άρθρο   2  3- Πληροφορίες  

Την παρούσα θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων 
δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ 28213 41760  ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

      

Χανιά  12/11/2012

     O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

     ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6/6

http://www.chania.gr/

