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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2013» 

προϋπολογισµού 40.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

Ο ∆ήµος Χανίων επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια υλικών για το έργο συντήρηση  
ΞΥΛΙΝΩΝ κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους 2013», για τις ανάγκες του 
∆ήµου Χανίων και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

ΆΡΘΡΟ 1 ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις 
σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. 
- Την αρ.Π1/3305/3-11-10(ΦΕΚ1789 Β΄/12-11-10) Απόφαση του ΥΠ. 

Οικονοµικών-Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ( σύµβαση προµήθειας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό το ισχύον χρηµατικό όριο διαµορφώνεται στο ποσόν 
των 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α.) και  

- Την 21437/5-5-11 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.∆.(αναπροσαρµογή των χρηµατικών 
ποσών του 83 παρ.1 Ν2362/95) 

- Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, στον Κ.Α. 30-7331.058 στον οποίο 
προβλέπεται πίστωση 40.000,00 ΕΥΡΩ για την προµήθεια υλικών για το 
έργο συντήρηση οικοδοµικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 
συνεχιζόµενοτου2013. 

- Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο τίτλο 
υλικών. 

- Την 837/13 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση του 
έργου «Συντήρηση ξύλινων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους, 
2013», του τρόπου εκτέλεσης του έργου και της προµήθειας των υλικών 
καθώς και την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υλικών.
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- Την  1023/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής(Α∆Α ΒΛ1ΤΩΗ5-
ΑΦΧ) µε την οποία εγκρίθηκαν η παρούσα διακήρυξη και οι τεχνικές 
προδιαγραφές 

- Την 100288/19-11-2013 προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό 
για την «Προµήθεια υλικών για το έργο συντήρηση  ΞΥΛΙΝΩΝ κατασκευών 
στους κοινόχρηστους χώρους 2013» 

- Την  1209/2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής( Α∆Α ΒΛΓ∆ΩΗ5-ΩΥ4) 
που κηρύσσει  τον άνω διαγωνισµό άγονο και  αποφασίζειτην 
επαναπροκήρυξή του µε τους ίδιους όρους 

- Την  85/2014 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α ΒΙΡΧΩΗ5-4ΧΕ) 
µε την οποία  ψηφίστηκε η πίστωση για την εκτέλεση της εν λόγω 
προµήθειας σαν συνεχιζόµενη από το έτος 2013, µε την υπ΄ αριθµό Α-
341 Πρόταση Ανάληψης υποχρέωσης. 

- Του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Αντικείµενο προµήθειας -Προϋπολογισµός. 

Τα υπό προµήθεια υλικά είναι τα παρακάτω: 

Α/Α OMA∆Α ΞΥΛΙΝΑ Μονάδα 

µέτρησης 

Ποσότητα 

1 

 

ΜΑ∆ΕΡΙΑ IROCO ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 430Χ30Χ5ΕΚΑΤ. Α΄ποιότ. 
τεµάχια 145,00 

2 ΣΑΝΙ∆Α ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ  ΠΕΜΠΤΟ 

   ∆ΙΑΣΤ. 480Χ13Χ5 ΕΚΑΤ. 
τεµάχια 15,00 

3 ΣΑΝΙ∆Α ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ  ΠΕΜΠΤΟ 

   ∆ΙΑΣΤ. 480Χ13Χ4 ΕΚΑΤ. 
τεµάχια 10,00 

4 ΣΑΝΙ∆Α ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ  ΠΕΜΠΤΟ 

   ∆ΙΑΣΤ. 480Χ15Χ5 ΕΚΑΤ. 
τεµάχια 10,00 

5 ΣΑΝΙ∆Α ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ  ΠΕΜΠΤΟ 

   ∆ΙΑΣΤ. 480Χ15Χ4 ΕΚΑΤ. 
τεµάχια 10,00 

 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ   

6       ∆ΙΑΣΤ. 305Χ150Χ20mm τεµάχια 20,00 

7       ∆ΙΑΣΤ. 250Χ125Χ08mm τεµάχια 10,00 

8       ∆ΙΑΣΤ. 250Χ125Χ12mm τεµάχια 10,00 

9       ∆ΙΑΣΤ. 250Χ125Χ20mm τεµάχια 10,00 

 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ   

10       ∆ΙΑΣΤ. 220Χ170Χ04mm  ανιγκρέ τεµάχια 5,00 

11       ∆ΙΑΣΤ. 220Χ170Χ04mm  οξυά τεµάχια 5,00 

12       ∆ΙΑΣΤ. 220Χ170Χ04mm  οκουµέ τεµάχια 5,00 

 ΟΜΑ∆Α ΧΡΩΜΑΤΑ   

1 ∆ιαλυτικό  Νίτρου  σε συσκευασία των 5λιτ. τεµάχια 30,00 

2 ∆ιαλυτικό White-spirit σε συσκευασία των 5λιτ. τεµάχια 30,00 

3 Αντισκωριακό σπρέι φιάλη 450 ml τεµάχια 10,00 

4 Γράσο σε σπρέι φιάλη 450 ml τεµάχια 10,00 
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5 Βερνίκι εµποτισµού εξωτερικών χώρων µε φίλτρα 
προστασίας Α΄ Ποιότητος Αχρωµο, σε συσκευασία. 
5Λίτρων 

 

λίτρα 

 

190,00 

6 Βερνίκι εµποτισµού εξωτερικών χώρων µε φίλτρα 
προστασίας Α΄ ποιότητας καστανιά σε συσκευασία 
5Λίτρων 

 

λίτρα 

 

100,00 

7 Βερνίκι θαλάσσης α΄ ποιότητας Σατινέ, σε 
συσκευασία. 5Λίτρων 

 

λίτρα 

 

200,00 

8 Βερνίκι επίπλων σατινέ 2 συστατικών, σε συσκευασία 
2Λίτρων 

 

λίτρα 

 

20,00 

9 Βερνίκι προετοιµασίας επίπλων 2 συστατικών, σε   
συσκευασία 2Λίτρων 

 

λίτρα 

 

20,00 

10 Ριπολίνη, α' ποιότητος χρώµατος µαύρο λίτρα 30,00 

11 Ριπολίνη, α' ποιότητος χρώµατος κυπαρισσί λίτρα 40,00 

12 Ριπολίνη, α' ποιότητος χρώµατος καφέ λίτρα 10,00 

13 Πλαστικό χρώµα α΄ ποιότητας, λευκό λίτρα 20,00 

14 ∆ιαβρωτικό χρωµάτων σε συσκευασία 500γρ. τεµάχια 15,00 

15 Χρώµα καρυδιά σκούρο κιλά 30,00 

16 Κάσια βαφή σε σκόνη κιλά 5,00 

17 Πινέλα φυσικής τρίχας διπλά 2'' Α΄ ποιότητας τεµάχια 30,00 

18 Πινέλα φυσικής τρίχας διπλά 2,5'' Α΄ ποιότητας τεµάχια 30,00 

19 Συρµατόβουρτσα χειρός µε µεταλλική βάση τεµάχια 40,00 

20 Γυαλόχαρτα τροχού για ξύλο κοκ. Νο36 διαµέτρου 
15εκ. 

 

τεµάχια 

 

100,00 

21 Γυαλόχαρτα τροχού για ξύλο κοκ. Νο40 διαµέτρου 
15εκ. 

 

τεµάχια 

 

99,00 

22 Συρµατάκι καθαρισµού µέτριο σε ρολό 2 κιλών τεµάχια 3,00 

23 Συρµατάκι καθαρισµού ψιλό σε ρολό 2 κιλών τεµάχια 4,00 

24 Αρµόστοκος ακρυλικός λευκός σε σωληνάρια 280ml τεµάχια 10,00 

25 Σιλικόνη άχρωµη σε σωληνάρια 280ml τεµάχια 10,00 

26 Γάντια εργασίας υφασµάτινα ζευγάρι Νο L-XL τεµάχια 30,00 

27 Γάντια κουζίνας µαύρα χονδρά  ζευγάρι Νο L-XL τεµάχια 30,00 

28 Μέτρα δίµετρα ξύλινα, λευκά τεµάχια 20,00 

29 Πινέζες σε συσκευασία 75 τεµάχια/κουτί τεµάχια 30,00 

30 Σπάτουλες στοκαρίσµατος 3-5εκ.πλάτος τεµάχια 8,00 

 ΟΜΑ∆Α ΣΙ∆ΗΡΑ   

1 Νοβοπανόβιδα 3,5*30mm, σε κουτί 1000 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

2 Νοβοπανόβιδα 3,5*50mm, σε κουτί 1000 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

3 Νοβοπανόβιδα 4*16mm, σε κουτί 1000 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

4 Νοβοπανόβιδα 4*18mm, σε κουτί 1000 τεµαχίων τεµάχια 3,00 

5 Νοβοπανόβιδα 4*25mm, σε κουτί 1000 τεµαχίων τεµάχια 3,00 

6 Νοβοπανόβιδα 4*40mm, σε κουτί 1000 τεµαχίων τεµάχια 5,00 



 

  4/9 

7 Νοβοπανόβιδα 4*50mm, σε κουτί 500 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

8 Νοβοπανόβιδα 4*70mm, σε κουτί 400 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

9 Νοβοπανόβιδα 4*80mm, σε κουτί 400 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

10 Νοβοπανόβιδα 6*40mm, σε κουτί 250 τεµαχίων τεµάχια 8,00 

11 Νοβοπανόβιδα 6*70mm, σε κουτί 250 τεµαχίων τεµάχια 8,00 

12 Νοβοπανόβιδα 6*80mm, σε κουτί 250 τεµαχίων τεµάχια 8,00 

13 Καρόβιδες γαλβανιζέ µε παξιµάδι  6*35mm, σε κουτί 
200τεµαχίων 

 

τεµάχια 

 

20,00 

14 Καρόβιδες γαλβανιζέ µε ροδέλα & παξιµάδι 
8*140mm, σε κουτί 200τεµαχίων 

 

τεµάχια 

 

18,00 

15 Καρόβιδες γαλβανιζέ µε ροδέλα & παξιµάδι
8*160mm, σε κουτί 200τεµαχίων 

 

τεµάχια 

 

18,00 

16 Τρυπανόβιδες 4*35mm σε συσκευασία των 500 
τεµαχίων 

 

τεµάχια 

 

6,00 

17 Ατσαλόκαρφα µήκος 2cm σε συσκευασία 
500τεµαχίων 

 

τεµάχια 

 

2,00 

18 Ατσαλόκαρφα µήκος 3cm σε συσκευασία 
500τεµαχίων 

 

τεµάχια 

 

2,00 

19 Ατσαλόκαρφα µήκος 5cm σε συσκευασία 
500τεµαχίων 

 

ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΕΣ 

 

τεµάχια 

 

3,0 

20 16Χ21, σε κουτιά των 5 κιλών τεµάχια 10,00 

21 18Χ36, σε κουτιά των 5 κιλών τεµάχια 10,00 

22 19Χ45, σε κουτιά των 5 κιλών τεµάχια 10,00 

23 Στραβόκαρφα µε βίδες 4cm (βιδωτά) τεµάχια 200,00 

24 Στραβόκαρφα µε βίδες 6cm (βιδωτά) τεµάχια 200,00 

25 Πορταδέλα-µεντεσές inox 120*110*3mm δεξιά τεµάχια 15,00 

26 Πορταδέλα-µεντεσές inox 120*110*3mm αριστερή τεµάχια 15,00 

27 Κατσαβίδι ίσιο 3*50mm τεµάχια 3,00 

28 Κατσαβίδι ίσιο 6,5*100mm τεµάχια 3,00 

29 Κατσαβίδι ίσιο 6,5*150mm τεµάχια 3,00 

30 Κατσαβίδι ίσιο 5*75mm τεµάχια 3,00 

31 Στραβοκατσάβιδο ΡΖ1 τεµάχια 2,00 

32 Στραβοκατσάβιδο ΡΖ2 τεµάχια 2,00 

33 Στραβοκατσάβιδο ΡΖ3 τεµάχια 2,00 

34 Ουπα Νο10, σε κουτί 100 τεµαχίων τεµάχια 24,00 

35 Ουπα γυψοσανίδας πλαστικά, σε κουτί 100 τεµαχίων τεµάχια 5,00 

36 Τρυπάνι σιδήρου, Φ8mm, µήκος 20cm τεµάχια 20,00 

37 Τρυπάνι σιδήρου, Φ10mm, µήκος 20cm τεµάχια 20,00 

38 Τρυπάνι κρουστικό για µπετό Νο6mm τεµάχια 20,00 

39 Τρυπάνι κρουστικό για µπετό Νο8mm τεµάχια 20,00 
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40 Τρυπάνι κρουστικό για µπετό Νο10mm τεµάχια 20,00 

41 Τρυπάνι κρουστικό πνευµατικό για µπετό Νο12mm τεµάχια 10,00 

42 Τρυπάνι µικρό 3,00mm τεµάχια 50,00 

43 Τρυπάνι µικρό 3,50mm (σιδηροτρύπανο) τεµάχια 30,00 

44 Τρυπάνι µικρό 4,00mm (σιδηροτρύπανο) τεµάχια 30,00 

45 Μύτες κατσαβιδιού PZ1 τεµάχια 15,00 

46 Μύτες κατσαβιδιού PZ2 (µακριές 5cm) τεµάχια 50,00 

47 Μύτες κατσαβιδιού PZ3 τεµάχια 15,00 

48 Μαγνήτες για µύτες (προέκταση) και µύτες 
ΡΖ2(κοντές) 

 

τεµάχια 

 

15,00 

49 Σειρά ΑLLEN τεµάχια 2,00 

50 Ποτηροτρύπανα για πνευµατικό µεγάλα, µε τσόκ 
SDS MAX, µήκος 50cm, πλάτος 2in. 

 

τεµάχια 

 

2,00 

51 Κατσαβίδια δοκιµαστικά τεµάχια 2,00 

52 Καρφοβελόνες 2,5cm (βελονάκια) ακέφαλα κιλά 5,00 

53 Καρφοβελόνες 3,0cm (βελονάκια)  µε κεφαλή κιλά 5,00 

54 Καρφοβελόνες 4,0cm (βελονάκια)  ακέφαλα κιλά 5,00 

55 Βενζινόκολα σε µικρή συσκευασία 250γρ. τεµάχια 6,00 

56 Κόλλα ξύλου κρυσταλλιζέ  σε συσκευασία 5κιλών τεµάχια 6,00 

57 Σύρµα γαλβανιζέ 1mm σε ρόλους (δεσίµατος) κιλά 5,00 

58 Σιδηρογωνιές γαλβανιζέ 30*30*20mm (γωνία 
στήριξης µονταρίσµατος) 

 

τεµάχια 

 

50,00 

59 Σιδηρογωνιές γαλβανιζέ 50*50*20mm (γωνία 
στήριξης µονταρίσµατος) 

 

τεµάχια 

 

50,00 

60 Σιδηρογωνιές γαλβανιζέ 70*70*30mm (γωνία 
στήριξης µονταρίσµατος) 

 

τεµάχια 

 

50,00 

61 Χαρτοµελαµίνη λευκή 170*305cm τεµάχια 10,00 

62 Κορδέλες-πριονοταινίες  5,50µέτρα τεµάχια 3,00 

63 Λάµες για σέγα  60cm τεµάχια 15,00 

64 Σφιγκτήρες µαραγκών 80cm(Νταβίδια), βαρέου 
τύπου 

 

τεµάχια 

 

10,00 

65 Σφιγκτήρες µαραγκών 60cm (Νταβίδια), βαρέου 
τύπου 

 

τεµάχια 

 

12,00 

66 ∆ισκάκια κοπής Φ12 τεµάχια 30,00 

67 Σφυρί 200γρ µε ξύλινη λαβή τεµάχια 4,00 

68 Σφυρί 500γρ µε ξύλινη λαβή τεµάχια 4,00 

69 Τανάλιες µαραγκού τεµάχια 5,00 

70 Πένσες τεµάχια 5,00 

71 Κοφτάκια πλαινά τεµάχια 5,00 

72 Σκύλες 

 

τεµάχια 5,00 

73 Σκαρπέλα Νο10,Νο12,Νο14,Νο16,Νο18,Νο20 από τεµάχια 12,00 
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δύο τεµάχια κάθε νούµερο 

74 Μάσκες ενεργού άνθρακα απλές τεµάχια 200,00 

75 Βάσεις υαλόχαρτου λαστιχένιες για γωνιακό τροχό 
Φ15εκ. 

 

τεµάχια 

 

6,00 

76 Σύρτης ορειχάλκινος   µήκους 10 εκατ. Νο4 τεµάχια 10,00 

77 Λουκέτα ασφαλείας µεγάλα 7cm τεµάχια 6,00 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 
40000,00€ λόγω στρογγυλέµατος µε το Φ.Π.Α.( 32520,20€ συν Φ.Π.Α.7479,65 
€) για διάστηµα ενός έτους, και θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ. Τα τεύχη 
δηµοπράτησης που αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι:α) η 
παρούσα διακήρυξη, β)Οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και γ) ο 
ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας 
προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια υλικών του 
προϋπολογισµού. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισµού, την 
προµήθεια όλων των υλικών της οµάδας ή των οµάδων του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για 
µέρος µόνο των υλικών της οµάδος. Η οικονοµική προσφορά σε δύο 
αντίγραφα, θα βρίσκεται σε υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα γράφει τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του φακέλου των 
δικαιολογητικών. 

Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών σε χώρο 
που θα ορίσει η υπηρεσία του ∆ήµου που ζήτησε την διενέργεια της 
προµήθειας. 

Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται 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. 

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 ∆ήµο. 

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. Η 
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου. 
Ανάδοχος της προµήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή για όλα τα προσφερόµενα υλικά της οµάδας ή των οµάδων. Εάν 
περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ 
τους.  

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες µε την υπ αριθµό  

  1023/13 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τεχνικές προδιαγραφές  

ΆΡΘΡΟ 4 ο 
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Χρόνος και τόπος διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο κατάστηµα του ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 
73135 Χανιά, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών , την                        
Τετάρτη 12-03-2014  και ώρα από 09:00πµ έως ώρα 10.00π.µ. (Λήξη 
Αποδοχής Προσφορών). 

ΆΡΘΡΟ 5 ο 

Λήψη πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χανίων ή από την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου www.chania.gr. 

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 28213- 41718 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 

Τα υλικά θα παραδίδονται µετά την υπογραφή της σύµβασης, µέσα σε πέντε 
ηµερολογιακές ηµέρες από τη ηµέρα που θα τα ζητήσει η υπηρεσία, στις 
εγκαταστάσεις των τεχνικών συνεργείων του ∆ήµου Χανίων και ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους. 

ΑΡΘΡΟ 7 ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς 
και ενώσεις προµηθευτών, εφόσον γιαυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Μαζί µε την οικονοµική προσφορά, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και 
τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, 
που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: 

 1. ∆εν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 
δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες 
προµήθειας του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική 
τους δραστηριότητα και 

 2. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους 
αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς 
των ΟΤΑ περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ηµερών και ότι η προσφερόµενη 
τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας. 

Γ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 26 
παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, - σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
από την υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. των οµάδων ή 
της οµάδος συµµετοχής, η οποία βεβαιώνεται µε την προσκόµιση εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας, που να έχει ισχύ ένα τουλάχιστον µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς-(δηλαδή ισχύς 90 ηµερών 
τουλάχιστον.) 
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∆) Βεβαίωση µη οφειλής από το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων. 

Ο ∆ήµος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο. 

Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι 
νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής (και ο υποφάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς) υποβάλλονται µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, όπου θα 
αναγράφονται ευκρινώς στην ελληνική γλώσσα µε κεφαλαία γράµµατα: 

α)η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β)ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας και της προµήθειας 

γ)ο αριθµός της διακήρυξης 

δ)η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

ε)τα στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 8 ο 

Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 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. 

Οι προσφορές µπορεί και να αποσταλούν ταχυδροµικά, ∆/νση: Οδός Κυδωνίας 
αριθµός 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, ή µε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του 
διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

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

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο . 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (2% υπέρ 
ΤΑ∆ΚΥ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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, της οµάδας ή των οµάδων που συµµετέχει. Το περιεχόµενο της 
εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του 
άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

      ΑΡΘΡΟ 9ο 
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Ισχύς Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 
δύο (2) µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Παραλαβή υλικών - Τρόπος Πληρωµής 

Η παραλαβή των υλικών ποσοτική και ποιοτική, θα γίνει από την αρµόδια 
επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο 2 ηµερών µετά από 
κάθε παράδοση τους. 

Η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή αφού γίνει η 
παραλαβή όλων των υλικών από την επιτροπή παραλαβής του δήµου, µετά την 
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου και όλων των από το νόµο 
απαιτούµενων δικαιολογητικών και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο και αφού 
γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, 
σύµφωνα µε τον Ν3202/2003. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

∆ηµοσίευση  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα και επίσης 
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου µας και στην ∆ιαύγεια. 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον προµηθευτή που κηρύχθηκε 
ανάδοχος, σύµφωνα µε την παρ. 46 του Ν3801/09. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τελικές ∆ιατάξεις  

Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν 
ασύµφορα για τον ∆ήµο, 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 ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα 
διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν. 
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 
του Ν 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(ΕΚΠΟΤΑ, 
όπως ισχύουν. 

                           Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
                                  ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 


