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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την «̟ροµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού
λειτουργίας της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων» συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 30.430,20 €.

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υ̟’ όψη:
1. Την α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β).
2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
4. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ19/Α).
5. Την υ̟’ αρ Π1/3305/03.11.2010 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).
6.

Την υ̟’ αρ Π1/3306/03-11-2010 α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).
7. Την υ̟΄ αρ. 13/2012 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας
8. Τις 65/2013 και 385/2013 α̟οφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων
9. Την µε αριθµ. ̟ρωτ. 13064/4911/12-2-2013 έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης α̟ό το Τµήµα
Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ∆/νσης Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού της
Περιφέρειας Κρήτης, για το έργο «Εκσυγχρονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης».
10. Την υ̟’ αρ. 33/2013 α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
11. Την υ̟’ αρ. 38321/20-5-2013 α̟όφαση Αντιδηµάρχου Χανίων.
12. Την υ̟’ αρ. 498/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ου αφορά την ψήφιση
̟ίστωσης, την έγκριση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών και των όρων της ∆ιακήρυξης.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την «̟ροµήθεια και εγκατάσταση εξο̟λισµού λειτουργίας ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης» στα ̟λαίσια του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανά̟τυξης Παλιάς Πόλης
Χανίων (Ε̟ιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 της
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης), σύµφωνα µε τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές και τους όρους της υ̟΄αρ. 13/2012 µελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Ποιότητας.
Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στα 24.740,00 € ̟λέον Φ.Π.Α.23% 5.690,20 €, σύνολο
30.430,20 €.
H δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) στο ̟λαίσιο του Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου 2007-2013 µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων (Σ.Α.Ε.Π. 0028 ) και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 2013ΕΠ00280005 (Κ.Α 70-7135-018 του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του οικ. έτους
2013 του ∆ήµου Χανίων).

Άρθρο 1- Αναθέτουσα Αρχή - Χρόνος και Τό̟ος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Χανίων, Κυδωνίας 29 73135 Χανιά, ̟ληροφορίες Γραφείο
Προµηθειών ∆ήµου Χανίων τηλ. 2821341760.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά
Κρήτης τ.κ. 73135 (Α’ όροφος), στις 21/6/2013 ηµέρα Παρασκευή και α̟ό ώρα 10:00 έως 10:30
(ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών) ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής διενέργειας διαγωνισµών
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ̟ου έχει οριστεί µε την υ̟΄αριθµ. 405/2013 Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χανίων.
Άρθρο 2 - Συµβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης ̟ου θα ̟ροσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: α) η ̟αρούσα
διακήρυξη και συγγραφή υ̟οχρεώσεων, β) το αναλυτικό τιµολόγιο ̟ροσφοράς του αναδόχου, γ) η
οικονοµική ̟ροσφορά του αναδόχου, δ) οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές - τεχνική έκθεση της
διακήρυξης, ε) τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς του αναδόχου.
Άρθρο 3 – Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
Τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις ̟ροδιαγραφές της υ̟΄αρ. 13/2012 µελέτης-τεχνικής
έκθεσης του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας οι ο̟οίες εγκρίθηκαν µε την
498/2013 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων.
Άρθρο 4- Κατάθεση Προσφορών
Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να κατατίθενται ή να α̟οστέλλονται ταχυδροµικά (Οδός Κυδωνίας, αριθµός
29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν φθάσει
στην Υ̟ηρεσία µέχρι και την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. Οι εν λόγω
̟ροσφορές ̟ρωτοκολλούνται έτσι ώστε να α̟οδεικνύεται η ηµεροµηνία ̟αραλαβής. Οι
ταχυδροµικές ̟ροσφορές ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε α̟όδειξη
µέχρι και την ̟ροηγούµενη του διαγωνισµού.
Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στο ∆ήµο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών
̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟ου καθορίζεται α̟ό τη διακήρυξη, ̟ροκειµένου να
α̟οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ̟ου κατατέθηκαν µε την ̟ροαναφερόµενη διαδικασία.
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Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν ε̟ίσης να κατατίθενται α̟' ευθείας στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και α̟ό ώρα 10:00 µέχρι 10:30 (ώρα λήξης ε̟ίδοσης
̟ροσφορών)
Προσφορές ̟ου κατατίθενται εκ̟ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 5- ∆ικαίωµα Συµµετοχής
Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α της ηµεδα̟ής ή της
αλλοδα̟ής καθώς και ενώσεις ̟ροµηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 6- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν γρα̟τή ̟ροσφορά ̟ρος την ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού, έως την ανωτέρω ̟ροθεσµία, συνοδευόµενη α̟ό τα εξής δικαιολογητικά σε
̟ρωτότυ̟ο και ένα αντίγραφο, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού :
α) Εγγύηση συµµετοχής ύψους 5% της αθροιστικά ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης
(συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την οµάδα ή τις οµάδων ειδών στις ο̟οίες ο
ενδιαφερόµενος λαµβάνει µέρος, η ο̟οία βεβαιώνεται µε την ̟ροσκόµιση ισό̟οσου γραµµατίου
του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική ε̟ιστολή αναγνωρισµένης Τρά̟εζας, η
ο̟οία ̟ρέ̟ει να έχει ισχύ ε̟ί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
̟ροσφοράς.
β) Πιστο̟οιητικό φορολογικής ενηµερότητας, ̟ου θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το ̟ολύ µήνες ̟ριν α̟ό
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
γ) Πιστο̟οιητικό α̟ό αρµόδια αρχή α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις
υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ̟ρος τις φορολογικές
υ̟οχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το ̟ιστο̟οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
αφορά όλους τους α̟ασχολούµενους µε ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας στην ε̟ιχείρηση του
συµµετέχοντος, συµ̟εριλαµβανοµένων των εργοδοτών ̟ου είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο̟οίο είναι
ασφαλισµένος κάθε α̟ασχολούµενος στην ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντος συµ̟εριλαµβανοµένων
και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενηµερότητα όλων
των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και
Ε.Ε.) θα ̟ροκύ̟τει κατά κανόνα α̟ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ̟ροσω̟ικού
κατά ειδικότητα στην ο̟οία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ̟ου είναι ασφαλισµένος ο
κάθε α̟ασχολούµενος στην ε̟ιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε̟ιχείρησης, ανάλογα
µε την χώρα στην ο̟οία έχει την έδρα της. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η κατάσταση ̟ροσω̟ικού σε κά̟οια
χώρα δεν θεωρείται α̟ό αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει µαζί µε την
κατάσταση ̟ροσω̟ικού και την ένορκη βεβαίωση ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή ό̟οιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας ̟ου έχει την έδρα της η ε̟ιχείρηση,
µε την ο̟οία θα βεβαιώνεται το ̟εριεχόµενο της κατάστασης ̟ροσω̟ικού.
Σε χώρες ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση.
Τα έγγραφα αυτά θα υ̟οβάλλονται µαζί µε τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αραγράφου αυτής.
δ) Βεβαίωση µη οφειλής ̟ρος το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων ̟ρωτότυ̟η ή α̟λό αντίγραφο αυτής
̟ου θα συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής, ότι το ̟ρωτότυ̟ο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων.
ε) Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, ̟ου θα έχει εκδοθεί έξι (6) το ̟ολύ µήνες ̟ριν α̟ό
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους.
στ) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού Μητρώου, του διαγωνιζόµενου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
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άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τα νοµικά ̟ρόσω̟α υ̟οχρέωση υ̟οβολής
έχουν οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί τους ό̟ως αυτοί ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα νοµιµο̟οιητικά έγγραφα της
σύστασής τους (βλ. ̟αρ. 6θ).
ζ) Υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, ̟ερί α̟οδοχής των όρων της διακήρυξης, η
ο̟οία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοι̟ών τευχών του
διαγωνισµού, τους ο̟οίους α̟οδέχονται ̟λήρως, ό̟ως και των διατάξεων ̟ου διέ̟ουν τους
∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ, ̟ερί διάρκειας ισχύς ̟ροσφοράς 120 ηµερών και ότι η ̟ροσφερόµενη
τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας.
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι
δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν
υφίστανται νοµικοί ̟εριορισµοί λειτουργίας της ε̟ιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει α̟οκλεισθεί η
συµµετοχή τους α̟ό διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.
η) Υ̟εύθυνη δήλωση ̟ου θα αναφέρει ότι τα ̟ροσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης ̟οιότητας και
ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα στη χρησιµο̟οίηση τους α̟ό τον ∆ήµο
Χανίων, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται στην αντικατάσταση τους µε άλλο καλύτερης ̟οιότητας .
θ) Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν µαζί
µε την ̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το
γνήσιο της υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια αρχή.
ι) Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου είναι α̟αραίτητο να υ̟οβληθούν µε τη ̟ροσφορά και τα
κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης.
• Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως
τρο̟ο̟οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο.
• Οι Ε.Π.Ε.
οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως
τρο̟ο̟οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε και
Ε.Π.Ε).
• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικο̟οιηµένου καταστατικού,
ό̟ως έχει κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και
Ε.Π.Ε) στα ο̟οία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τρο̟ο̟οιήσεις του
καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο ο̟οίο έχει δηµοσιευτεί η
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οφείλουν ε̟ίσης να καταθέσουν ̟ρακτικό ∆.Σ.
̟ερί έγκρισης συµµετοχής και εκ̟ροσώ̟ησης στο συγκεκριµένο διαγωνισµό.
• Σε όσες ̟ερι̟τώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η ̟ροσκόµιση
ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την καταχώριση των
σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,
Για όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να υ̟οβληθεί και ̟ρόσφατη (τελευταίου
τριµήνου) βεβαίωση της αρµόδιας κατά ̟ερί̟τωση διοικητικής η δικαστικής αρχής, α̟ό την ο̟οία
να ̟ροκύ̟τουν οι τυχόν µεταβολές ̟ου έχουν ε̟έλθει στο νοµικό ̟ρόσω̟ο και τα όργανα
διοίκησης.
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά για µία ή ̟ερισσότερες οµάδες.
Οι ̟ροσφορές θα αφορούν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, την ̟ροµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της
οµάδας και τη συνολική ̟ροκυρηχθείσα ̟οσότητα.
Η α̟όρριψη ενός ή ̟ερισσοτέρων ειδών µιας οµάδας, ε̟ιφέρει αυτόµατα την α̟όρριψη της
̟ροσφοράς ολόκληρης της οµάδας. ∆εν θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία θα δίδεται
για µέρος µόνο των ̟οσοτήτων ή µέρος των ̟ροµηθευόµενων υλικών.
Άρθρο 7- Τρό̟ος σύνταξης Προσφορών
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε ̟οινή α̟οκλεισµού, σε δύο αντίτυ̟α (ένα ̟ρωτότυ̟ο και ένα
αντίγραφο), στην ελληνική γλώσσα (εκτός ίσως α̟ό ε̟ισυνα̟τόµενα τεχνικά φυλλάδια –
Prospectus) , µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ό̟ου έξω α̟’ αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
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α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο ̟λήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθµός της διακήρυξης
δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται µε ̟οινή α̟οκλεισµού :
Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 6
της ̟αρούσας διακήρυξης, σε ένα ̟ρωτότυ̟ο και ένα αντίγραφο.
Β) καλά σφραγισµένος (υ̟ο)φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον
(υ̟ο)φάκελο αυτό θα ̟εριέχoνται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού συµ̟ληρωµένοι οι ̟ίνακες
συµµόρφωσης ̟ου συνέταξε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας και
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας διακήρυξης, καθώς και τα υ̟όλοι̟α τεχνικά στοιχεία
της ̟ροσφοράς σύµφωνα µε όλα όσα ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το συνηµµένο τεύχος «Τεχνικές
Προδιαγραφές».
Γ) καλά σφραγισµένος (υ̟ο)φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον
(υ̟ο)φάκελο αυτό θα ̟εριέχεται ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού συµ̟ληρωµένο το έντυ̟ο της
οικονοµική ̟ροσφοράς του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) ̟ρωτότυ̟α. Στην τιµή (η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει
να δίδεται σε ευρώ) θα ̟εριλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση για
την ̟αράδοση στον τό̟ο και µε τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα διακήρυξη.
Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής ̟ροσφοράς θα γράφουν ευκρινώς µε κεφαλαία
γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του κυρίως φακέλου των δικαιολογητικών.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟ογράφονται α̟ό τους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους τους.
Η ̟ροσφορά της ένωσης ̟ροµηθευτών υ̟ογράφεται είτε α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης είτε α̟ό
εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο.
Κανένας δεν µ̟ορεί να εκ̟ροσω̟εί στο διαγωνισµό, ̟ερισσότερες α̟ό µία (1) εταιρείες, ή ένωση
̟ροµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ̟ροσω̟εί άλλο φυσικό
̟ρόσω̟ο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση ̟ροµηθευτών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή α̟οκλείονται
όλες οι ̟ροσφορές, εκτός εάν α̟οσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις ̟ροσφορές εκτός α̟ό µία, µε την
ο̟οία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Ε̟ίσης, δεν µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για
λογαριασµό του, υ̟άλληλος εταιρίας ̟ου συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος
α̟ό αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρό̟ο αµοιβής.
Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ̟τουν
όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένορκη βεβαίωση του
̟ροµηθευτή ̟ου γίνεται ενώ̟ιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους ̟ροµηθευτές, ̟ου στη χώρα τους δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή
µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της
υ̟ογραφής του δηλούντος.
Όσα δικαιολογητικά ̟ροσκοµίζονται σε φωτοτυ̟ία, εκτός α̟ό τη βεβαίωση µη οφειλής ̟ρος
το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων, θα ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως
γνήσια φωτοαντίγραφα, ενώ οι υ̟εύθυνες δηλώσεις θα είναι αρµοδίως θεωρηµένες για το
γνήσιο της υ̟ογραφής. Τα δε δικαιολογητικά ̟ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να
συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική α̟ό τον δικηγορικό σύλλογο ή α̟ό το
Υ̟ουργείο Εσωτερικών.
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Άρθρο 8-Προσκόµιση ∆είγµατος
Οι ̟ροσφέροντες υ̟οχρεούνται, εφόσον ζητηθεί, να ̟ροσκοµίσουν στην Υ̟ηρεσία (Γραφείο
Προµηθειών ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29, τ.κ. 73135, Χανιά Κρήτης), για έλεγχο ένα δείγµα
εντελώς όµοιο µε το ̟ροσφερόµενο είδος, ̟λήρως συναρµολογηµένο.
Άρθρο 9. Οικονοµική ̟ροσφορά - Προσφερόµενη τιµή
Οι οικονοµικές ̟ροσφορές των υ̟οψηφίων αναδόχων θα ̟ρέ̟ει να συνταχθούν σύµφωνα µε το
συνηµµένο υ̟όδειγµα «Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς».
Η ̟ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή και αµετάβλητη για όλη την διάρκεια της ̟ροµήθειας και
για κανένα λόγο δεν υ̟όκεινται σε καµία αναθεώρηση, θα εκφράζεται σε ευρώ και ̟ρέ̟ει να
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά. Στην ανωτέρω τιµή θα ̟εριλαµβάνονται όλες γενικά οι
δα̟άνες για την ̟ροµήθεια και µεταφορά των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών στην α̟οθήκη του ∆ήµου ή
σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια Υ̟ηρεσία, καθώς και η σχετική εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού
του ∆ήµου για την ορθή χρήση τους. Περιλαµβάνονται ε̟ίσης τα γενικά και ε̟ισφαλή έξοδα του
ανάδοχου καθώς και το όφελος του.
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ανά µονάδα ως εξής:
α. Τιµή µε κρατήσεις σε ευρώ (οι ο̟οίες θα βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε̟ί τοις εκατό) στο ο̟οίο υ̟άγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των ̟ροσφορών λαµβάνεται υ̟' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ̟λην του Φ.Π.Α. ο ο̟οίος
βαρύνει το ∆ήµο.
Άρθρο 10-Αντι̟ροσφορές – Εναλλακτικές ̟ροσφορές
Αντι̟ροσφορές ή εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται
α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.

δεκτές και εφόσον υ̟άρξουν

Άρθρο 11-Ισχύς Προσφορών
Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το
ο̟οίο υ̟ολογίζεται α̟ό την ε̟οµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ̟ου
δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος διαφορετικό α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εφόσον ζητηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία ̟ριν α̟ό τη
λήξη αυτής και κατ’ ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα 2 µηνών.
Άρθρο 12- Τεχνικά Στοιχεία - Τεχνική ̟ροσφορά
Ό,τι α̟αιτείται α̟ό το συνηµµένο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές» ̟ου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο
µέρος της διακήρυξης. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και α̟αράβατες και για
το λόγο αυτό η θετική α̟άντηση στα φύλλα συµµόρφωσης ενέχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης για την
̟οιότητα και τα χαρακτηριστικά των ̟ροσφερόµενων ειδών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί
ψευδής δήλωση, ασυµφωνία ή ̟αρεκκλίσεις α̟ό τα φύλλα συµµόρφωσης, η ̟ροσφορά
α̟ορρί̟τεται.
Άρθρο 13-Υλικά-Εργαλεια-Μηχανήµατα
Όλα τα υλικά ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση της ̟ροµήθειας θα είναι αρίστης
̟οιότητας και θα είναι σύµφωνα µε τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται στην τεχνική
̟εριγραφή και οι ο̟οίες α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας. Ο ̟ροµηθευτής
υ̟οχρεούται να εκτελεί χωρίς ιδιαίτερη α̟οζηµίωση και εφόσον αυτό ζητηθεί α̟ό την
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ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία, όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους ̟ου αφορούν την αντοχή και την
̟οιότητα των χρησιµο̟οιούµενων α̟ό αυτόν υλικών.
Άρθρο 14- Εγγυητικές ε̟ιστολές
Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο θα γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας, υ̟οχρεούται να καταθέσει
κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ̟οσό ίσο µε το 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται ̟ρο ή κατά την υ̟ογραφή της
σύµβασης. Η εγγύηση αυτή ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική, ̟οσοτική, ̟οιοτική ̟αραλαβή του
υλικού και υστέρα α̟ό την εκκαθάριση των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δυο συµβαλλόµενους. Το
̟εριεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρό̟ο ̟ου ορίζει η ̟αράγραφος 2 του άρθρου
26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για την καλή λειτουργία των ̟ροµηθευόµενων ειδών α̟αιτείται είτε εγγύηση καλής λειτουργίας
του κατασκευαστή των ειδών είτε υ̟εύθυνη δήλωση του αναδόχου για καλή λειτουργία των ειδών
για αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, για το χρονικό διάστηµα ̟ου αναφέρεται στις τεχνικές
̟ροδιαγραφές κάθε είδους κατ’ ελάχιστον.
Άρθρο 15 - Τό̟ος και χρόνος Παραδόσεως
Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια Υ̟ηρεσία του ∆ήµου Χανιών,
κατό̟ιν συνεννόησης µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή.
Η ̟ροθεσµία ̟αραδόσεως της ̟ροµήθειας σε κανονική λειτουργία θα ορίζεται στην ̟ροσφορά και
̟ρέ̟ει να είναι το ̟ολύ τέσσερις (4) µήνες, α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης.
Ο χρόνος εγγύησης της καλής λειτουργίας της ̟ροµήθειας ορίζεται ανά είδος στο τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών.
Άρθρο 16 – ∆ιαδικασία διενέργειας ∆ιαγωνισµού
Οι ̟ροσφορές θα γίνονται δεκτές στο χρόνο ̟ου ορίζεται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Μετά την
̟αρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της ̟αράδοσης των ̟ροσφορών και αναγράφεται
αυτό στα ̟ρακτικά, α̟αγορεύεται δε για ο̟οιονδή̟οτε λόγο η α̟οδοχή µεταγενέστερης
̟ροσφοράς.
Μετά τη λήξη της ̟αράδοσης ̟ροσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια. Α̟οσφραγίζονται οι
κυρίως φάκελοι, αριθµούνται και µονογράφονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή και αρχίζει ο έλεγχος των
δικαιολογητικών ̟ου υ̟οβλήθηκαν κατά σειρά ε̟ίδοσης και αναγράφονται στα ̟ρακτικά τα
έγγραφα ̟ου κατατέθηκαν. Ο φάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς α̟οσφραγίζεται και αναγράφεται
σε αυτόν ο αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος ̟ου ̟εριέχει την οικονοµική
̟ροσφορά ̟αραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο αύξων αριθµός του κυρίως
φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των ̟ροσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται
µυστική. Η Ε̟ιτρο̟ή ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές ̟ροσφορές και α̟οφασίζει γι
αυτούς ̟ου α̟οκλείονται στο διαγωνισµό (εντός της ίδιας ή σε ε̟όµενη συνεδρίασή της).
Κατό̟ιν η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και ο ̟ρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής ανακοινώνει τους
α̟οκλειόµενους α̟ό το διαγωνισµό και τους λόγους α̟οκλεισµού τους. Ο αναλυτικός έλεγχος των
δικαιολογητικών και των τεχνικών ̟ροσφορών δύναται να ̟ραγµατο̟οιηθεί και σε ε̟όµενη
συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής και οι συµµετέχοντες να λάβουν γνώση του ̟ρακτικού της Ε̟ιτρο̟ής
εγγράφως, µέσω τηλεοµοιότυ̟ου (φαξ).
Ο φάκελος της οικονοµικής ̟ροσφοράς δεν α̟οσφραγίζεται αλλά µονογράφεται α̟ό τα µέλη της
Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροκειµένου να α̟οσφραγιστεί την ηµεροµηνία ̟ου θα καθοριστεί α̟ό την Υ̟ηρεσία,
̟αρουσία όλων όσων οι ̟ροσφορές κρίθηκαν τελικά α̟οδεκτές σύµφωνα µε το ̟ρακτικό της
Ε̟ιτρο̟ής, µετά α̟ό σχετική ανακοίνωση η ο̟οία θα τους κοινο̟οιηθεί.
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Άρθρο 17- Κατάταξη Προσφορών – Ανακήρυξη Αναδόχου
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας διαγωνισµών
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Υ̟ουργικής Α̟όφασης 11389/1993
(Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης – Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ανάδοχος της ̟ροµήθειας για την κάθε οµάδα κηρύσσεται αυτός ̟ου θα ̟ροσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή (για τη σύγκριση των ̟ροσφορών λαµβάνεται υ̟' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς
ΦΠΑ) και η ̟ροσφορά του είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και ̟ληροί τις
αντίστοιχες τεχνικές ̟ροδιαγραφές.
Προσφορές αόριστες ή ανε̟ίδεκτες εκτιµήσεως ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.
Εάν ̟ερισσότεροι του ενός ̟ροσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.
Άρθρο 18 – Ενστάσεις – Προσφυγές
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του ή της
συµµετοχής κά̟οιου σε αυτόν, υ̟οβάλλονται στο ∆ήµο εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α̟ό την τελευταία γνωστο̟οίηση (δηµοσίευση)
της διακήρυξης έως την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της
̟ροθεσµίας αυτής συνυ̟ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες α̟οστολής της διακήρυξης και της
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αν ̟ροκύ̟τει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη µέρα. Οι
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής α̟όφασης µε δική τους φροντίδα.
β) Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν.
Μόνο α̟ό συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή α̟οκλεισθέντα α̟ό αυτόν σε ο̟οιοδή̟οτε
στάδιο και για τους λόγους ̟ου ανακύ̟τουν κατά το στάδιο αυτό, µέχρι και την ε̟όµενη
εργάσιµη ηµέρα α̟ό την ηµέρα ανακοίνωσης του α̟οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
Ενστάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται για οιουσδή̟οτε άλλους α̟ό τους ̟ροαναφερόµενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένταση κατά της συµµετοχής κά̟οιου στο διαγωνισµό
κοινο̟οιείται υ̟οχρεωτικά α̟ό ενιστάµενο και σε αυτόν κατά του ο̟οίου στρέφεται.
Άρθρο 19-Ποιοτικός Έλεγχος- ∆οκιµές – Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή.
Για τις ̟ροµήθειες ̟ου εισάγονται α̟ό το εξωτερικό ο έλεγχος δύναται να γίνει α̟ό διεθνώς
αναγνωρισµένο γραφείο ̟ου θα εκλέξει ο εργοδότης. Σκο̟ός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση του
γεγονότος ότι οι εν λόγω ̟ροµήθειες ̟ληρούν τους συµβατικούς τεχνικούς όρους και
̟ροδιαγραφές, δηλαδή τους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρούσας και της ̟ροσφοράς του
αναδόχου ̟ου υ̟οβλήθηκε κατά τον διαγωνισµό.
Κατά την ̟λήρη ̟αράδοση της ̟ροµήθειας, θα γίνουν ̟αρουσία του αναδόχου και της αρµόδιας
Ε̟ιτρο̟ής δοκιµές - έλεγχοι σε λειτουργία κατά τις ο̟οίες µε τις ενδεδειγµένες µετρήσεις θα
δια̟ιστωθεί αν και κατά ̟όσο ̟ληροί τους συµβατικούς τεχνικούς όρους και ̟ροδιαγραφές. Αν το
α̟οτέλεσµα των ̟αρα̟άνω δοκιµών είναι ικανο̟οιητικό, η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής ̟ροβαίνει στην
̟ροσωρινή ̟αραλαβή της ̟ροµήθειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, αφού δια̟ιστωθεί η
̟λήρωση των τεχνικών συµβατικών όρων και ̟ροδιαγραφών.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί σοβαρή ̟αράβαση των ̟αρα̟άνω τεχνικών όρων και
̟ροδιαγραφών, η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής µ̟ορεί να ̟ροτείνει, την α̟όρριψη της ̟ροµήθειας στο
σύνολό της.
Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ̟αρα̟άνω ̟ροτάσεις της ε̟ιτρο̟ής, µέσα στην ορισµένη
̟ροθεσµία ̟αραλαβής, αντικαθιστώντας τµήµατα της ̟ροµήθειας ̟ου κρίνονται σαν α̟ορρι̟τέα
α̟ό την ε̟ιτρο̟ή, ο ∆ήµος Χανίων δικαιούται να ̟ροβεί στην αντικατάσταση αυτών, σε βάρος
και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον ̟ροσφορότερο για τον εργοδότη τρό̟ο. Για την
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κάλυψη των σχετικών δα̟ανών, χρησιµο̟οιείται η εγγύηση του αναδόχου και εάν δεν ε̟αρκέσει
το ε̟ι̟λέον ̟οσό εισ̟ράττεται αναγκαστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου «Περί
εισ̟ράξεως των ∆ηµοσίων Εσόδων».
Σαν αφετηρία της ̟ροθεσµίας του ̟ροηγούµενου εδαφίου ̟αίρνεται η ηµέρα της κοινο̟οιήσεως
στον ανάδοχο του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής, µαζί µε την α̟όφαση εγκρίσεως του α̟ό την ∆/νση
Το̟ικής Αυτοδιοίκησης.
Με την ̟άροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται µε βάση τις κείµενες διατάξεις η
οριστική ̟αραλαβή της ̟ροµήθειας α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή.
Άρθρο 20-Πληρωµή
Η συµβατική αξία των ειδών θα ̟ληρωθεί στον ̟ροµηθευτή µετά την οριστική ̟αραλαβή, την
υ̟οβολή ισό̟οσου εξοφλητικού τιµολογίου και όλων των α̟ό το νόµο α̟αιτούµενων
δικαιολογητικών, εφόσον δεν θα υ̟άρχουν νοµικά κωλύµατα και αφού γίνει ο ̟ρολη̟τικός
έλεγχος α̟ό τον Ε̟ίτρο̟ο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003, µέσα σε
χρόνο 20 εργάσιµων ηµερών.
Ο Προµηθευτής κατά την ̟ληρωµή του τιµήµατος υ̟όκειται στις κατά ̟ερί̟τωση νόµιµες
κρατήσεις.
Άρθρο 21- Συνεννόηση – Αλληλογραφία
Όλες οι µεταξύ του εργοδότου ή της αναθέτουσας αρχής αφενός και του αναδόχου αφετέρου
συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην ̟αροχή ή αίτηση οδηγιών ή ̟ροβολή διαφωνιών είτε
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται ο̟ωσδή̟οτε µε έγγραφο. Οι κάθε είδους ̟ροφορικές
συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υ̟όψη και δεν δικαιούται κανένα α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη να
τις ε̟ικαλεσθεί µε ο̟οιαδή̟οτε τρό̟ο.
Άρθρο 22- Ε̟ανάληψη ∆ιαγωνισµού
Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία τα α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για τον
∆ήµο, ο διαγωνισµός µ̟ορεί να µαταιωθεί ή να ε̟αναληφθεί µε έγγραφες ̟ροσφορές µετά α̟ό
νεότερη ̟ρόσκληση, αφού ειδο̟οιηθούν ιδιαίτερα αυτοί ̟ου συµµετείχαν στον ̟ροηγούµενο
διαγωνισµό.
Ε̟ίσης ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον ̟αρόντα διαγωνισµό ο̟οτεδή̟οτε
κρίνει και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.
Άρθρο 23- Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και ̟αράδοσης, οι δα̟άνες δηµοσίευσης του
διαγωνισµού και όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Άρθρο 24- Νοµικό Πλαίσιο
Για κάθε θέµα ̟ου δεν ρυθµίζεται α̟ό την ̟αρούσα α̟όφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
νόµου 2286/95 και της Α̟όφασης του Υ̟ουργού Εσωτερικών 11389/93, ό̟ως ισχύουν.
Άρθρο 25- ∆ηµοσίευση
Περίληψη της ̟αρούσας θα δηµοσιευτεί κατά τα νόµιµα (άρθρο 23 ̟αρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ και Ν.
3548/2007). Ε̟ίσης θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της κυβέρνησης (Τεύχος διακηρύξεων
δηµοσίων συµβάσεων), καθώς και στην ιστοσελίδα και τον ̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου
Χανίων. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 46 του Ν.
3801/2009.
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Άρθρο 26- Πληροφορίες
Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται α̟ό το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου
Χανίων τηλ. 2821341760, ενώ διευκρινήσεις για τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές αυτής δίδονται α̟ό την
κα. Μ̟ατάκη Μαργαρίτα τηλ. 2821341641.
Την ̟αρούσα διακήρυξη θα ̟αραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι α̟ό το Γραφείο Προµηθειών του
∆ήµου Χανίων, ταχ. δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, τηλ 28213 41760 ή α̟ό την ιστοσελίδα του
∆ήµου Χανίων www.chania.gr
Χανιά 22/5/2013
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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