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Ο  Αντιδήµαρχος Χανίων 

 Έχοντας υ̟όψη: 

1. Την υ̟’αριθµό Κ1_03_07/24-6-2011 σύµβαση χρηµατοδότησης της ̟ράξης µε τίτλο: 

«Αξιο̟οίηση Τεχνολογιών Αιχµής για την Πληρωµή Χρήσης και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων 

Πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ)», µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής των Ε̟ιχειρησιακών 

Προγραµµάτων του στόχου «Ευρω̟αϊκή Εδαφική Συνεργασία» και αφετέρου του 

ε̟ικεφαλής εταίρου της ̟ράξης, Τεχνολογικού Πανε̟ιστήµιου Κύ̟ρου. 

2. Το α̟ό 16-6-2011 (Α.Π. 54205/27-06-2011) Συµφώνου Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ του 

ε̟ικεφαλής εταίρου, Τεχνολογικό Πανε̟ιστήµιο Κύ̟ρου και των λοι̟ών εταίρων  

(Πολυτεχνείο Κρήτης, ∆ήµο Χανίων και ∆ήµο Λευκωσίας) του έργου «Αξιο̟οίηση 

Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή Χρήσης και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Πάρκινγκ (Η-

ΠΑΡΚ) 

3. Την Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) ̟ερί Ενιαίου κανονισµού 

̟ροµηθειών οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Το ΦΕΚ 550/Β/27-7-1993: ∆ιόρθωση σφαλµάτων στην Υ̟ουργική Α̟όφαση 11389/8-3-1993 

του Υ̟ουργείου Εσωτερικών. 

5. Το Ν. 4281/2014  " Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις" και ό̟ως αυτός ισχύει. 

6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων", ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων, ο ο̟οίος θεσ̟ίστηκε ̟ρος εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και 

καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.  

8. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα̟ανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις" .  

9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 ̟ερί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής 

ανα̟τυξιακών ̟αρεµβάσεων για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007-2013.  

10. Την Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-03-2010 «Υ̟ουργική Α̟όφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου των  Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και µεταγενέστερες τρο̟ο̟οιήσεις αυτής. 

11. Το N.3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

12. Το N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

13. Την υ̟’ αρ Π1/3305/03.11.2010 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) "Σύναψη, Εκτέλεση 

και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ̟ροµηθειών και εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 

2 (̟αρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95". 

14. Το Νόµο 4024/2011, Άρθρο 26, ̟ερί σύστασης ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής ̟ροµηθειών.  

15. Την υ̟’ αριθµ. 519/2015 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χανίων µε την 

ο̟οία εγκρίθηκε η διενέργεια ̟ροµήθειας εξο̟λισµού. 
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16. Την αριθµ. 114/2015 (Α∆Α: Ω∆ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του 

∆ήµου Χανίων  και τις σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις αυτής, 231/2015 (Α∆Α: Ω113ΩΗ5 – Ν35) 

υ̟’αριθµ.359/2015 (Α∆Α: 7ΜΞΘΩΗ5-ΞΞ0) ̟ερί ορισµού ε̟ιτρο̟ής διενέργειας 

διαγωνισµών ̟ροµηθειών και αξιολόγησης α̟οτελεσµάτων των διαγωνισµών των 

̟ροµηθειών ΕΚΠΟΤΑ του ∆ήµου Χανίων για το έτος 2014. 
17. Το µε αρ. 95733/2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών µε θέµα την 

ενηµέρωση του µη α̟οτελέσµατος  ε̟ιλογής αναδόχου έ̟ειτα α̟ό διαδικασία ανάθεσης  

της σύµβασης για τα είδη της Οµάδας 1,3,4,5 και 6 του Εξο̟λισµού Ανίχνευσης 

Αναγνώρισης και ∆ικτυακού Εξο̟λισµού του έργου (Η-ΠΑΡΚ), Οµάδες 4.4 και 4.5.  
18. Την υ̟’ αριθµ. 571/2015  Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων µε την 

ο̟οία εγκρίθηκε η διάθεση ̟ίστωσης,  το σχέδιο των όρων του διαγωνισµού, καθώς και οι 

τεχνικές ̟ροδιαγραφές. 

19. Την υ̟΄ αριθµό 655/2015 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων µε την 

ο̟οία εγκρίθηκαν οι τελικοί όροι του διαγωνισµού, καθώς και των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών. 

20. Την υ̟’ αριθµ. Α-424/2015, ̟ρόταση ανάληψης υ̟οχρέωσης για τη δέσµευση ̟οσού 

45.332,87 Ευρώ, του ̟ροϋ̟ολογισµού έτους 2015, Κ.Α. Εξόδων 70-7341.011 «Πρόγραµµα 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύ̟ρου 2007-2013 µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» 

21. Η ̟ράξη συγχρηµατοδοτείται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης, 

22. Το υ̟’αριθµ. 45424/2015 έγγραφο (µέσω e-mail) της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας µε την 

ο̟οία εγκρίνεται η χρονική ̟αράταση υλο̟οίηση της ̟ράξης χωρίς αλλαγή των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών (µείωσης του φυσικού αντικειµένου)  έ̟ειτα α̟ό τη µε αρ. ̟ρωτ. 

35311/2015 εισήγηση του ∆ήµου Χανίων. 

23. Την υ̟’αριθµ. 894/2013 Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων µε θέµα 

τη εν µέρει κατακύρωση διαγωνισµού: «Προµήθεια Εξο̟λισµού Ανίχνευσης – 

Αναγνώρισης και ∆ικτυακού Εξο̟λισµού» στα ̟λαίσια υλο̟οίησης του έργου: Αξιο̟οίηση 

Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή Χρήσης και ∆ιαχείριση ∆ηµόσιων Πάρκινγκ», 

ε̟ανα̟ροκήρυξη οµάδων 1,3,4,5 και 6.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

∆ηµόσιο ̟ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ε̟ιλογή αναδόχων για την ̟ροµήθεια 

«Εξο̟λισµού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης & ∆ικτυακού Εξο̟λισµού»  ̟οσού 26.340,99 Ευρώ ̟λέον 

Φ.Π.Α. 23% ̟οσού 6.058,43 Ευρώ και συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 32.399,42 Ευρώ.  Ο 

διαγωνισµός  θα διεξαχθεί, για την εκτέλεση των ενεργειών:  

� 4.4:  Ολοκλήρωση Εξο̟λισµού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης 

� 4.5: Ολοκλήρωση ∆ικτυακού Εξο̟λισµού  

του έργου µε τίτλο «Αξιο̟οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην Πληρωµή χρήσης και ∆ιαχείριση 
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∆ηµόσιων Παρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο̟οίο εγκρίθηκε µε την υ̟’ αριθµό 

300989/Υ∆1963/3-5-2011 α̟όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος 

«Ελλάδα-Κύ̟ρος 2007-2013» και εµ̟εριέχεται στην α̟ό 24-06-2011 και µε κωδικό Κ1_03_07 

σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής των Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων 

του Στόχου "Ευρω̟αϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Τεχνολογικού Πανε̟ιστηµίου Κύ̟ρου, κύριου ∆ικαιούχου του 

έργου, της ̟ράξης µε τίτλο «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ̟ληρωµή χρήσης και 

διαχείριση δηµόσιων ̟αρκινγκ» και ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» η ο̟οία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύ̟ρος 2007-2013 και την α̟ό 16-06-2011, συµφωνία 

Εταιρικής Συνεργασίας µεταξύ του Ε̟ικεφαλής Εταίρου και των λοι̟ών Εταίρων του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας- Αντικείμενο Προμήθειας 

 

1. Η ̟ροµήθεια «Προµήθεια Εξο̟λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ∆ικτυακού Εξο̟λισµού» 
̟ροϋ̟ολογίσθηκε στο ̟οσό των 26.340,99 ευρώ και ε̟ι̟λέον Φ.Π.Α. 23% 6.058,43 ευρώ, δηλαδή 
σύνολο 32.399,42 ευρώ.  
 
Η ̟ροµήθεια του εξο̟λισµού α̟οτελείται α̟ό ̟έντε (5) οµάδες, ό̟ως αυτές ̟αρουσιάζονται 
αναλυτικά στο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών» της ̟αρούσης διακήρυξης και αναφέρονται 
συνο̟τικά στον ̟αρακάτω ̟ίνακα:  

 

Οµάδα Τίτλος – Περιγραφή Οµάδας CPV 
Σύνολο 
µε ΦΠΑ 

ΟΜΑ∆Α 1 Εξο̟λισµός ∆ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης 11.686,22€ 

ΟΜΑ∆Α 3 Εξο̟λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων 5.485,80€ 

ΟΜΑ∆Α 4 Εξο̟λισµός Ενηµέρωσης οδηγών 6.888,00€ 

ΟΜΑ∆Α 5 Εξο̟λισµός Κεντρικής ∆ιαχείρισης Συστήµατος 7.011,00€ 

ΟΜΑ∆Α 6 Ηλεκτρονικοί Υ̟ολογιστές  

34926000-4 

 

1.328,40€ 
   Σύνολο  32.399,42€ 

 

Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα συγχρηµατοδοτηθεί α̟ό ̟όρους του Ευρω̟αϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανά̟τυξης (ΕΤΠΑ) και α̟ό Εθνικούς Πόρους,  µέσω  του Ε̟ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύ̟ρου 2007-2013»,  (300989/Υ∆1963/3-5-
2011 Α̟όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ̟ρος 2007-
2013») και θα διατεθούν α̟ό το Π.∆.Ε. Η σχετική δα̟άνη ̟ροβλέ̟εται στον ̟ροϋ̟ολογισµό του 
∆ήµου  Χανίων, µε Κ.Α.Ε  70-7341.011 του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του οικ. έτους 2015 του ∆ήµου 
Χανίων. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε σφραγισµένες ̟ροσφορές, ενώ̟ιον της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής 

∆ιαγωνισµού η ο̟οία συνεστήθη µε την υ̟’ αριθµό 114/2015  Α̟όφασης Οικονοµικής 

Ε̟ιτρο̟ής ό̟ως έχει αυτή τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει, για την Προµήθεια Εξο̟λισµού 

Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και ∆ικτυακού Εξο̟λισµού ̟ου αναφέρονται στο «Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών». 

Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριότερων ̟εριφερειακών ανισορρο̟ιών 
µέσω της υ̟οστήριξης της ανα̟τυξιακής και διαρθρωτικής ̟ροσαρµογής των ̟εριφερειακών 
οικονοµιών, συµ̟εριλαµβανοµένης της µετατρο̟ής των βιοµηχανικών ̟εριφερειών ̟ου 
̟αρακµάζουν και των ̟εριφερειών ̟ου υστερούν, και µέσω της υ̟οστήριξης της διασυνοριακής, 
διακρατικής και δια̟εριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρό̟ο αυτόν το ΕΤΠΑ υλο̟οιεί τις 
̟ροτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων α̟ασχόλησης, και 
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εξασφάλισης βιώσιµης ανά̟τυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Συμβατικά Τεύχη 

 

Τα τεύχη διαγωνισµού τα ο̟οία α̟οτελούν και συµβατικά τεύχη της ̟ροµήθειας είναι τα εξής:  

α) Αναλυτική ∆ιακήρυξη 

β) Παράρτηµα Α -Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  

γ) Παράρτηµα Β – Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς 

δ) Παράρτηµα Γ – Φύλλα Συµµόρφωσης 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες 

 

 Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού  έχει  οριστεί µε την αριθµ.114/2015  
(Α∆Α: Ω∆ΖΩΩΗ5-7ΤΙ) Α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων  και τις σχετικές 
τρο̟ο̟οιήσεις αυτής, 231/2015 (Α∆Α: Ω113ΩΗ5 – Ν35) υ̟’αριθµ.359/2015 (Α∆Α: 7ΜΞΘΩΗ5-
ΞΞ0) και α̟οτελείται α̟ό τους ̟αρακάτω υ̟αλλήλους: 

[1] κο Μαυροµµάτη Σοφοκλής, Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής, ΠΕ Μηχανολόγος µε Ανα̟ληρωτή 
Πρόεδρο τον Ατσαλάκη Αντώνη ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
[2] κο Πολεµαρχάκη ∆ηµήτριο, ∆Ε ∆ιοικητικού, Μέλος της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού µε Ανα̟ληρωτή τον Χατζηγιάννη Αθανάσιο, ΠΕ6 Το̟ογράφων Μηχανικών 
[3] κα Βαρανάκη Αικατερίνη, ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόµων µε Ανα̟ληρώτρια τη ∆ρακακάκη Γεωργία, 
∆Ε38 Χειριστών Η/Υ  

Η ̟αρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα ̟αραρτήµατα, ̟ου α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα µέρη 

αυτής διατίθεται στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του ∆ήµου Χανίων, 

www.chania.gr.  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ̟αρούσας δίδονται α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία. Οι 

συµ̟ληρωµατικές διευκρινίσεις – ̟ληροφορίες γίνονται και γνωστο̟οιούνται α̟ό τις 

αναθέτουσες αρχές ή τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες το αργότερο έξι (6) ηµέρες ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της 

̟ροθεσµίας ̟ου έχει ορισθεί για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών. Οι Υ̟οψήφιοι δεν δικαιούνται 

να ε̟ικαλούνται α̟αντήσεις ̟ροφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ. 
73135  στις 25-09-2015 ηµέρα Παρασκευή και α̟ό ώρα 11:00 ̟.µ έως 11.30 ̟.µ (ώρα λήξης 
ε̟ίδοσης ̟ροσφορών) ενώ̟ιον της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

 

1) Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α καθώς και ενώσεις 
̟ροµηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Στο διαγωνισµό  γίνονται δεκτοί: 

α. Φυσικά ή Νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω α̟’ αυτήν εµ̟ορικό  ε̟άγγελµα, 
̟ου είναι σχετικό µε το αντικείµενο της ̟ροµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού. 

β. Οι νόµιµοι, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι αντι̟ρόσω̟οι των ̟αρα̟άνω φυσικών ή Νοµικών  
̟ροσώ̟ων ό̟ου στα φυσικά ̟ρόσω̟α η ειδική εξουσιοδότηση θα ̟ροκύ̟τει είτε µε 
εξουσιοδότηση είτε µε ειδικό ̟ληρεξούσιο. 

γ. Ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά. 

δ. Συνεταιρισµοί  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ̟ροϋ̟οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ̟λήρως ενήµερος της 
διακήρυξης αυτής και ότι α̟οδέχεται όλους τους όρους ανε̟ιφύλακτα. Η ε̟ίδοση της ̟ροσφοράς 
α̟ό το διαγωνιζόµενο α̟οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υ̟όψη κατά τη σύνταξη της 
̟ροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της ̟ροµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. 

Οι συµµετέχοντες  θα ̟ρέ̟ει να ασκούν µέσα στην χώρα ή έξω α̟’ αυτήν εµ̟ορικό ε̟άγγελµα, 
̟ου είναι σχετικό µε το αντικείµενο της ̟ροµήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισµού, γεγονός ̟ου 
α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση ̟ιστο̟οιητικού εγγραφής στο οικείο ε̟ιµελητήριο.   

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά  για την ̟ροµήθεια µιας ή ̟ερισσοτέρων 
οµάδων,  ΟΛΩΝ όµως  των ειδών της κάθε οµάδας. H ̟ροσφορά θα συνοδεύεται α̟ό αντίστοιχη 
εγγύηση συµµετοχής, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 8 της ̟αρούσης.  ∆εν θα λαµβάνεται 
υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία θα δίδεται για µέρος µόνο των ̟οσοτήτων ή µέρος των 
̟ροµηθευόµενων υλικών κάθε οµάδας.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

 

Οι ̟ροσφορές κατατίθενται στο ∆ήµο Χανίων (Οδός: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά, Κρήτη) 

1. Ταχυδροµικά ή και µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα ̟εριέρχονται στην 
υ̟ηρεσία του ∆ήµου µέχρι την ̟ροηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Οι εν λόγω 
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̟ροσφορές ̟ρωτοκολλούνται έτσι ώστε να α̟οδεικνύεται η ηµεροµηνία ̟αραλαβής. 

2. Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στο ∆ήµο Χανίων 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. 

3. Προσφορές µ̟ορεί ε̟ίσης να κατατίθενται α̟' ευθείας στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρα Παρασκευή, 25-9-2015  και α̟ό ώρα 11.00 ̟.µ. µέχρι 11:30 ̟.µ. 
(ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών). 

Προσφορές ̟ου κατατίθενται εκ̟ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

 

1. 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 τους.   

Η α̟όρριψη ενός ή ̟ερισσοτέρων ειδών µιας οµάδας, ε̟ιφέρει αυτόµατα την α̟όρριψη της 
̟ροσφοράς ολόκληρης της οµάδας. Ε̟ίσης, δε θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία θα 
δίδεται για µέρος µόνο των ̟οσοτήτων ή µέρος των ̟ροµηθευόµενων υλικών.  

2. Με ̟οινή να µη γίνουν α̟οδεκτές, οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται σε δύο (2 αντίτυ̟α) µέσα σε 
καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο.  

3. Η µη τήρηση ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τους όρους του άρθρου αυτού, µ̟ορεί να ε̟ιφέρει ̟οινή 
α̟οκλεισµού της αντίστοιχης ̟ροσφοράς. 

4. Οι ̟ροσφορές θα ε̟ιδοθούν στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ό̟ου έξω α̟΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β) Ο ̟λήρης τίτλος του ∆ήµου ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια δηλ. ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ. 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος της ̟ροµήθειας ό̟ως ̟εριγράφεται στην διακήρυξη. 

δ) Οι οµάδες για τις ο̟οίες καταθέτει ̟ροσφορά ο διαγωνιζόµενος, σύµφωνα µε τον τρό̟ο ̟ου 
αυτές είναι αριθµηµένες στο συνηµµένο τεύχος τεχνικών ̟ροδιαγραφών 

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε) Τα στοιχεία του α̟οστολέα. 

 

Πιο συγκεκριµένα, οι ̟ροσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ̟ου ̟ρέ̟ει 
εξωτερικά να φέρει τις ̟αρακάτω ενδείξεις:  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Η-ΠΑΡΚ)» 

Προσφορά για τις Οµάδες …………………………….. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ήµος Χανίων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υ̟. αριθµ. Πρωτ. 53315/2015 ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Χανίων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 25/09/2015 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ» 

(δηλαδή: ε̟ωνυµία, διεύθυνση, υ̟εύθυνος για την ̟ροσφορά, τηλέφωνο, email, fax) 

«Να µην ανοιχθεί α̟ό την ταχυδροµική υ̟ηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

6. Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται α̟οδεκτές.  

 

7. Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν στην ̟ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο̟οία τυχόν δεν 
α̟οδέχεται. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ρέ̟ει ο ̟ροσφέρων να αναφέρει στην ̟ροσφορά του τους 
όρους αυτής ̟ου είναι διαφορετικοί α̟ό τους όρους της διακήρυξης, ̟ροκειµένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της ̟ροσφοράς δεν γίνεται α̟οδεκτή κάθε διευκρίνιση, 
τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της διακήρυξης ή της ̟ροσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται α̟ό τον 
̟ροσφέροντα µόνο όταν ζητούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώ̟ιων της είτε ύστερα 
α̟ό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας. Α̟ό τις διευκρινίσεις ̟ου ̟αρέχονται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, 
λαµβάνονται υ̟όψη µόνο εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία ̟ου ζητήθηκαν. 

 

8. Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, υ̟οσηµειώσεις η υστερόγραφο, 
µεσόστιχα, ̟αρεµβολές, κενά, συγκο̟ές, συντµήσεις, ̟ροσθήκες και διορθώσεις ̟ου µ̟ορούν να 
θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές η την ταυτότητα των ̟ροµηθευτών. Να αναγράφουν τις 
̟ροσφερόµενες τιµές καθαρά, ολογράφως και αριθµητικά. Να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση 
του καταστήµατος και το τηλέφωνο ̟ροµηθευτή. Να υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους 
διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκ̟ροσώ̟ους τους. Η ̟ροσφορά της ένωσης ̟ροµηθευτών 
υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο. Να είναι σαφείς και ̟λήρεις. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού ̟αραλαµβάνει και α̟οσφραγίζει τις ̟ροσφορές και κατά τον έλεγχο µονογράφει 
και σφραγίζει αυτές. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται, όταν υ̟άρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις 
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ΑΡΘΡΟ 8  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Περιεχόμενο Προσφορών  

 

Μέσα στο κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα σχετικά µε την ̟ροσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα: 

Στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται τρεις υ̟οφάκελοι: 

α) ∆ικαιολογητικών: µε  όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, καθώς και την εγγύηση συµµετοχής µε 
τη σειρά ̟ου αυτά αναφέρονται στην ̟αρούσα διακήρυξη δυο (2) αντίτυ̟α  

β) Τεχνικής ̟ροσφοράς: όλα σε δυο (2) αντίτυ̟α κατάλληλα δεµένα ώστε να µην υ̟άρχει 
̟ρόβληµα α̟ώλειας τους.  

γ) Οικονοµικής ̟ροσφοράς: Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε δυο (2) 
αντίτυ̟α  σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ό̟ως αναλύεται κατωτέρω. 

Σε κάθε  υ̟οφάκελο, θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον καθένα 
υ̟οφάκελο καθώς και  όλα τα ̟ροηγούµενα στοιχεία ̟ου αναφέρονται στο Άρθρο 7 της ̟αρούσας 
διακήρυξης.  

Οι ̟ροσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ̟ροσφορά και οικονοµική ̟ροσφορά) 
υ̟οβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες στην Ελληνική γλώσσα µε 
εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική ̟ροσφορά έντυ̟α, σχέδια και λοι̟ά τεχνικά στοιχεία ̟ου 
µ̟ορεί να είναι σε αναγνωρισµένη α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση γλώσσα, κατά ̟ροτίµηση στην 
Αγγλική. 

Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά ̟ου θα κατατεθούν µ̟ορούν να κατατεθούν ως: 

Πρωτότυ̟α έγγραφα ή α̟λά, ευανάγνωστα/ευκρινή φωτοαντίγραφα ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων, 
εφόσον τα ̟ρωτότυ̟α έγγραφα (α̟ό τα ο̟οία θα ̟ροκύψουν τα φωτοαντίγραφα) έχουν 
̟ροηγούµενος ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο ή φέρουν θεώρηση α̟ό τους φορείς ή τις υ̟ηρεσίες 
̟ου είναι αρµόδιες για την έκδοση τους.  

Τα δε δικαιολογητικά ̟ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην 
τεχνική ̟ροσφορά,  θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική α̟ό 
τον δικηγορικό σύλλογο ή α̟ό το Υ̟ουργείο Εσωτερικών. Ε̟ίσης, γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των εν λόγω δικαιολογητικών, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι τα έγγραφα αυτά 
έχουν ε̟ικυρωθεί ̟ρωτίστως α̟ό δικηγόρο (Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74/Ά/26-3-2014).        

Ο Υ̟οφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως της 

̟ροσφοράς όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Υ̟ογεγραµµένο ̟ίνακα µε τα ̟εριεχόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής:  

2. Εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% του ̟ροϋ̟ολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α., της οµάδας /των 

οµάδων ̟ου συµµετέχουν, η ο̟οία  βεβαιώνεται µε την ̟ροσκόµιση ισό̟οσου γραµµατίου του 

Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ή εγγυητική ε̟ιστολή αναγνωρισµένης Τρά̟εζας. 

3. Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, ̟ου θα έχει εκδοθεί έξι (6) το ̟ολύ µήνες ̟ριν α̟ό 
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την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ̟ερί εγγραφής του σ΄ αυτό. 

4. Βεβαίωση µη οφειλής α̟ό το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων ̟ρωτότυ̟η ή αντίγραφο αυτής ̟ου θα 
συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το ̟ρωτότυ̟ο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων. 

5. 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 150 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. 

6. 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 .  

7. Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν µαζί 
µε την ̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, του 
εκ̟ροσω̟ούµενου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια αρχή. 

8. Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου είναι α̟αραίτητο να υ̟οβληθούν µε την ̟ρόσφορα και τα 
κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης. Ειδικότερα: 

• Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένο 
ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο. 

• Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως τρο̟ο̟οιηµένο 
ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένο, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε). 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο κωδικο̟οιηµένου καταστατικού, ό̟ως έχει 
κατατεθεί στην αρµόδια διοικητική αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) 
στα ο̟οία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τρο̟ο̟οιήσεις του 
καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στο ο̟οίο έχει δηµοσιευτεί η 
συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό ∆.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.,  

Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών που υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά:  

• Υ̟ογεγραµµένο ̟ίνακα µε τα ̟εριεχόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής  

• Όλα τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει 
στην ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

• Πιστο̟οιητικό σκο̟ιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ (ή της αντίστοιχης αρµόδιας Αρχής/Υ̟ηρεσίας 
̟ου κατά Νόµο έχουν µεταφερθεί οι αντίστοιχες  αρµοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ σε ̟ερί̟τωση 
̟ου αυτός έχει καταργηθεί) για ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου α̟οτελούνται α̟ό µικροµεσαίες 
µετα̟οιητικές ε̟ιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή ̟αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις ο̟οίες 
µετέχουν και ε̟ιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε 
τη µετα̟οιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες ̟ου θα εκτελεστούν α̟ό τις ΜΜΕ ή 
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τους ̟αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντι̟ροσω̟εύουν ̟οσοστό µεγαλύτερο α̟ό 
50%. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό µ̟ορεί να υ̟οβληθεί και µετά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς µέσα 
σε 15 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Οι ΜΜΕ εκτός α̟ό τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά µαζί µε την ̟ροσφορά τους υ̟οβάλλουν και 
κάθε άλλο α̟αραίτητο δικαιολογητικό ̟ου εκδίδεται ή θεωρείται α̟ό τον ΕΟΜΜΕΧ (ή της 
αντίστοιχης αρµόδιας Αρχής/Υ̟ηρεσίας ̟ου κατά Νόµο έχουν µεταφερθεί οι αντίστοιχες  
αρµοδιότητες του ΕΟΜΜΕΧ σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτός έχει καταργηθεί), α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι αντα̟οκρίνονται στα κριτήρια ̟ου καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους 
α̟ό τις ̟ράξεις ̟ου κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τρά̟εζας Ελλάδος. 

Σε ̟ερί̟τωση κατάθεσης ̟ροσφοράς α̟ό συνεταιρισµό: 

1. Υ̟ογεγραµµένο ̟ίνακα µε τα ̟εριεχόµενα δικαιολογητικά. 

2. Βεβαίωση ε̟ο̟τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν 
συντρέχουν οι ̟ερι̟τώσεις (4) και (5) του εδαφίου (α) για τους Έλληνες ̟ολίτες και νοµικά 
̟ρόσω̟α στην ηµεδα̟ή.  

4. Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, ̟ερί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου ε̟ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε̟αγγελµατικούς καταλόγους. 

5. Βεβαίωση µη οφειλής α̟ό το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων ̟ρωτότυ̟η ή αντίγραφο αυτής ̟ου θα 
συνοδεύεται µε υ̟εύθυνη δήλωση ότι το ̟ρωτότυ̟ο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων. 

Για όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις 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.  

Ο ∆ήµος Χανίων ε̟ιφυλάσσεται να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται 
στο άρθρο 7 και 9, ̟αρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

Προσφορές µ̟ορούν να κατατεθούν για µια ή ̟ερισσότερες οµάδες συνοδευόµενες α̟ό 
αντίστοιχη εγγύηση συµµετοχής. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ̟οσοστό 
2% της αθροιστικά ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης (εκτός του ΦΠΑ) για την οµάδα ή τις οµάδες 
ειδών στις ο̟οίες ο ενδιαφερόµενος καταθέτει ̟ροσφορά.  
 
Οι ̟ροσφορές ΟΜΩΣ θα αφορούν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, την ̟ροµήθεια ΟΛΩΝ των ειδών 
της οµάδας/οµάδων. ∆εν θα λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροσφορά, η ο̟οία θα δίδεται για µέρος των 
̟οσοτήτων ή µέρος των ̟ροµηθευόµενων υλικών της κάθε οµάδας. 

Ο Υ̟οφάκελος Τεχνικής Προσφοράς  θα ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως της ̟ροσφοράς τα   

ακόλουθα:  

1. Λε̟τοµερή Περιγραφή του ̟ροσφερόµενου εξο̟λισµού, συνοδευόµενη α̟ό ε̟ίσηµα 

prospectus ή καταλόγους ̟ου θα ε̟αληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.  

2. Υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροµηθευτή για ύ̟αρξη και ̟αροχή ανταλλακτικών για µία ̟ενταετία 

καθώς και δήλωση µε την ο̟οία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη α̟ό την οριστική 

̟αραλαβή την καλή λειτουργία των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ̟ου αναφέρονται και την δωρεάν 

α̟οκατάσταση βλαβών ̟ου δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή κακή µεταχείριση τους 
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(η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνε̟άγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής ε̟ιστολής 

καλής λειτουργίας την ο̟οία θα καταθέσει ο µειοδότης).  

3. Α̟αραιτήτως και µε ̟οινή α̟οκλεισµού, η κάθε ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό 

Φύλλο συµµόρφωσης (Παράρτηµα  Γ), ό̟ου ο κάθε ̟ροµηθευτής θα α̟αντά ̟αράγραφο 

̟ρος ̟αράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών µε ̟αρα̟οµ̟ές και τεχνικές ε̟εξηγήσεις ό̟ου α̟αιτείται, σε ̟ερί̟τωση δε 

διαφωνίας θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία α̟όκλισης.  

Στην τεχνική και οικονοµική ̟ροσφορά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού οι ονοµασίες του εξο̟λισµού 

̟ου ̟ροσφέρονται θα είναι ό̟ως ακριβώς και στις ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης.  Αναντιστοιχία 

τεχνικής ̟ροσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της οικονοµικής 

̟ροσφοράς, α̟οτελεί ουσιαστικό λόγο α̟όρριψης της ̟ροσφοράς.  

Ο Υ̟οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς  θα ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως της ̟ροσφοράς 

τα  ακόλουθα:  

Συµ̟ληρωµένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ̟αραρτήµατος Β  σε δυο (2) 
αντίτυ̟α.  

Η ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να  ̟εριλαµβάνει όλες τις  κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση για 
την ̟αράδοση των ειδών στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα διακήρυξη 
και τα λοι̟ά τεύχη ̟ου τη συνοδεύουν.   

Στην τιµή ̟ροσφοράς του ̟ροµηθευτή συµ̟εριλαµβάνεται το κόστος µεταφοράς των ̟ρος 
̟ροµήθεια ειδών και ̟αράδοσης τους σε χώρο εντός του ∆ήµου Χανίων, ο ο̟οίος θα υ̟οδειχτεί 
α̟ό τον ̟ροϊστάµενο του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και Κυκλοφορίας του ∆ήµου 
Χανίων.  

ΑΡΘΡΟ 9 

Προσφορές Μειοδοτών- Τιμές Προσφορών 

1. Η ̟ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή καθ΄ολη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα 
εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.  Ε̟ίσης θα ̟εριλαµβάνει τις υ̟έρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 
ε̟ιβάρυνση για ̟αράδοση των υλικών ελεύθερων ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στη ̟αρούσα διακήρυξη.  

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

α. Τιµή µε κρατήσεις (οι ο̟οίες θα βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε̟ί τοις εκατό) στο ο̟οίο υ̟άγεται το είδος. (Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αναφέρεται 
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται α̟ό την Υ̟ηρεσία). 

Για τη σύγκριση των ̟ροσφορών λαµβάνεται υ̟' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

2. Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις και 
κάθε είδους άλλη ε̟ιβάρυνση ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, 
̟λην του Φ.Π.Α. ο ο̟οίος βαρύνει το ∆ήµο Χανίων. 

3. Προσφορές ̟ου δίδουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο 
ανα̟ροσαρµογής  α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 
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4. Προσφορά ̟ου δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη 
µε α̟όφαση τις Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές ̟ου ̟αρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο -  ε̟ιφυλάξεις ή τρο̟ο̟οιήσεις ή ουσιώδεις α̟οκλίσεις 
σε ο̟οιοδή̟οτε όρο της ̟αρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού 
δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές εάν οι ̟αρουσιαζόµενες α̟οκλίσεις 
κρίνονται ως ε̟ουσιώδεις. 

6. Προσφορές ̟ου είναι αόριστες, ανε̟ίδεκτες εκτίµησης, υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τονται ως 
α̟αράδεκτες µετά α̟ό ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση για την κατακύρωση, α̟οφασίζει η Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, η δε σχετική 
α̟όφαση υ̟οβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας. 

7. Εάν στο διαγωνισµό οι ̟ροσφερόµενες τιµές  είναι υ̟ερβολικά χαµηλές,  οι ̟ροσφορές θα 
εξετάζονται λε̟τοµερώς ̟ριν την έκδοση της α̟όφασης κατακύρωσης. Για το σκο̟ό αυτό θα 
ζητηθούν α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε 
τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονοµικής ̟ροσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις 
̟ου έχουν ε̟ιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες ̟ου διαθέτει ο ̟ροσφέρων στις ο̟οίες 
ε̟αληθεύει ̟ριν την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς. 

8. Εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν θα γίνονται α̟οδεκτές. 

9. Αντι̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υ̟άρξουν, α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

10 Η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να κατατίθεται α̟οκλειστικά και µόνο µε το έντυ̟ο ̟ροσφοράς, ̟ου 
ε̟ισυνά̟τεται στο Παράρτηµα Β. 

11. Ο ∆ήµος Χανίων  δεν υ̟οχρεούται να α̟ορροφήσει το σύνολο των ̟οσοτήτων ̟ου 
αναγράφονται στον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό και ο ̟ροµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 
α̟οζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκό̟ιµη η ̟ροµήθεια του συνόλου των ̟οσοτήτων, ο 
µειοδότης υ̟οχρεούται να αντα̟οκριθεί στην α̟αίτηση του ∆ήµου Χανίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Εγγυήσεις  

1. Φορείς έκδοσης εγγυήσεων: Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό  ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµ̟ορίου, ̟ου κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή  να 
̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  µε ̟αρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού (άρθρο 157 ̟αρ.4 του Ν.4281/2014).  

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό 
ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα α̟ορρί̟τονται . Ε̟ίσηµη θεωρείται η 
µετάφραση ̟ου ̟ληροί τους όρους του άρθρου 8  της ̟αρούσας διακήρυξης.  

Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα ε̟ικρατεί η ελληνική διατύ̟ωση. 

2 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό: Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται α̟ό εγγύηση συµµετοχής 
και α̟ευθύνεται στον ∆ήµο Χανίων για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 2%  ε̟ί της συνολικής 
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̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης, χωρίς το Φ.Π.Α.  Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να  έχει ισχύ τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ηµέρες  µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου ζητά η ̟ροκήρυξη.   

Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης 
και ̟εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών. 

Προσφορά ̟ου δε συνοδεύεται α̟ό αυτή την εγγυητική, είναι α̟αράδεκτη.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας 
µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη της, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει αν ο ̟ροσφέρων: α) α̟οσύρει την ̟ροσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β)̟αρέχει ψευδή στοιχεία, γ) δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή της 
σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται  στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση σε 
αυτούς είτε της οριστικής α̟όφασης ̟ερί α̟όρριψης της ̟ροσφοράς τους α̟ό τα ε̟όµενα στάδια 
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής α̟όφασης κατακύρωσης της σύµβασης.  

 

3.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, 
υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας 
αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η ο̟οία 
εκδίδεται υ̟έρ του ∆ήµου Χανίων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική 
̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των 
τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µ̟ορεί να α̟οδεσµεύεται σταδιακά 
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, κατά ̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία του 
µέρους της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται 
̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των 
̟αρατηρήσεων και της εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει στην 
̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 ̟αρ.1β 
του Ν.4281/2014) 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Ισχύς Προσφορών 

 

1. Οι ̟ροσφορές ισχύουν µε ̟οινή α̟οκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ ̟ρος τα ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα 
τεσσάρων (4) µηνών α̟ό την ηµέρα του διαγωνισµού και η ̟ροσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την 
ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας. 

2. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, θα α̟ορρί̟τεται ως 
α̟αράδεκτη. Ο ∆ήµος µ̟ορεί µε έγγραφη γνωστο̟οίηση ̟ρος τους διαγωνιζόµενους να 
̟αρατείνει ̟ριν α̟ό τη λήξη της, την ̟ροθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω χρονικού 
ορίου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, µαταιώνεται το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν 
συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, α̟οδεχόµενος την εκ νέου ̟αράταση 
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ισχύος της ̟ροσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Αποσφράγιση προσφορών 

 

1. Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟αράδοσης των ̟ροσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια 
και αριθµούνται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι φάκελοι των ̟ροσφορών µε 
τη σειρά ̟ου ε̟ιδόθηκαν. Στη συνέχεια α̟οσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται 
και σφραγίζονται α̟ό το ̟αρα̟άνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά κατά 
φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής ̟ροσφοράς δεν α̟οσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται α̟ό το ̟αρα̟άνω όργανο και ̟αραδίδεται στην υ̟ηρεσία, ̟ροκειµένου να 
α̟οσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται α̟ό τη διακήρυξη. 

2. Στη συνέχεια συντάσσεται ̟ρακτικό, στο ο̟οίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα 
δικαιολογητικά ̟ου υ̟έβαλαν. Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται και σφραγίζεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

3. Προσφορά ̟ου ̟αραλήφθηκε και δεν συµ̟εριλαµβάνεται στο ̟ρακτικό δεν α̟οσφραγίζεται, 
αλλά ε̟ιστρέφεται σφραγισµένη στον ̟ροσφέροντα. 

4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις ̟αραγράφους 12.1 και  12.3 ε̟ισύρει ̟οινή ακυρότητας του 
διαγωνισµού. 

5. Μετά την ̟αρα̟άνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 
σφραγισµένους φακέλους ̟ου ̟εριέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, ̟αραδίδεται 
στην Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης. 

6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, µετά την αξιολόγηση των 
λοι̟ών στοιχείων τους ε̟αναφέρονται, για όσες ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές στην Ε̟ιτρο̟ή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την α̟οσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα  
γνωστο̟οιηθεί εκ των ̟ροτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις ̟ροσφερθείσες τιµές. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αξιολόγηση προσφορών 

 

1. Η αξιολόγηση των ̟ροσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της 
αριθµ. 11389/1993 α̟όφασης του Υ̟ουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης 
̟ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υ̟όψη κύρια τα ̟αρακάτω στοιχεία:  

-Η συµφωνία της ̟ροσφοράς ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης.  

-Ο ανταγωνισµός ̟ου ανα̟τύχθηκε. 

-Η ̟ροσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές ̟ου ̟ροσφέρθηκαν σε ̟ροηγούµενους διαγωνισµούς και 
την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε ̟ροσφερόµενου ̟ροϊόντος.  

2. Η κατακύρωση της ̟ροµήθειας θα γίνει σε ̟ροµηθευτή  ̟ου θα ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 
και µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι τα ̟ροσφερόµενα α̟ό αυτόν είδη καλύ̟τουν τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές της ̟ροµήθειας.  
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 3. Ισότιµες θεωρούνται οι ̟ροσφορές ̟ου ̟εριέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε 
τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης και των λοι̟ών τευχών του 
διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

 

1. Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της ̟ρος τη Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ̟ου α̟οφασίζει 
σχετικά, ̟ροτείνει για: 

α. Την κατακύρωση της ̟ροµήθειας ̟ου ̟ροσφέρει ο ̟ροµηθευτής.  

β. Τη µαταίωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού και ε̟ανάληψή του µε τρο̟ο̟οίηση ή µη 
των όρων και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών.  

γ. Την κατανοµή µεταξύ ̟ερισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ̟ροσφορές ή και τη διενέργεια 
κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτή. 

2. Η τελική α̟όφαση λαµβάνεται α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή, όταν η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης 
γνωµοδοτεί για: 

α. τη µαταίωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού και α̟ευθείας ανάθεση της ̟ροµήθειας, 

β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υ̟οβολή νέων ̟ροσφορών χωρίς τρο̟ο̟οίηση των όρων, 

γ. την τελική µαταίωση της ̟ροµήθειας και ε̟ανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Συνέχιση του διαγωνισμού 

Με α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έ̟ειτα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής 
Αξιολόγησης µ̟ορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υ̟οβολή νέων ̟ροσφορών α̟ό τους αρχικά 
συµµετέχοντες, χωρίς τρο̟ο̟οίηση των όρων και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών η να µαταιωθεί, µε 
την ̟ροϋ̟όθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει α̟οτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το 
α̟οτέλεσµά του. Ε̟ίσης ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον ̟αρόντα 
διαγωνισµό ο̟οτεδή̟οτε κρίνει και σε ό̟οιο στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν.   

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

1. Στον ̟ροµηθευτή (ή ̟ροµηθευτές) ̟ου έγινε η κατακύρωση α̟οστέλλεται ανακοίνωση, ̟ου 
̟εριλαµβάνει τουλάχιστον τα ̟αρακάτω στοιχεία: 

α) Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη.  

β) Την ̟οσότητα. 

γ) Τη ̟ροσφερόµενη τιµή. 

δ) Τον φορέα ̟ροµήθειας, ∆ήµο Χανίων για τον ο̟οίο ̟ροορίζονται τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη και 
θα υ̟ογράφει η σύµβαση.  
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ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν α̟οδεκτές 
τρο̟ο̟οιήσεις των όρων αυτών. 

στ) Τα στοιχεία της α̟όφασης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.  

ζ) Την ̟ροθεσµία υ̟ογραφής της σύµβασης. 

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης ̟ου 
ακολουθεί έχει µόνο α̟οδεικτικό χαρακτήρα. 

Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο θα κατακυρωθεί η ̟ροµήθεια ή µέρος της ανά φορέα, υ̟οχρεούται να 
̟ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης, για την 
υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης, ̟ροσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟οσού ίσου µε το 
5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. η ο̟οία θα εκδοθεί υ̟έρ του ∆ήµου Χανίων 
µε τον ο̟οίο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση.  

 

Ο ̟ροµηθευτής µ̟ορεί να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 
δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην ̟ερί̟τωση 
αυτή, ο χρόνος ̟αράδοσης του κάθε ̟ροϊόντος αρχίζει να υ̟ολογίζεται µετά α̟ό δέκα (10) ηµέρες 
α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο 
χρόνος ̟αράδοσης του ̟ροϊόντος αρχίζει να υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία αναγγελίας της 
σχετικής ̟ίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υ̟ογράφεται ̟ριν α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας των δέκα 
(10) ηµερών ̟ου αναφέρεται ̟αρα̟άνω, ο χρόνος ̟αράδοσης υ̟ολογίζεται α̟ό την ηµεροµηνία 
υ̟ογραφής της σύµβασης. 

3. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή, η ανακοίνωση α̟ευθύνεται στον 
εκ̟ρόσω̟ό του στην Ελλάδα, εάν υ̟άρχει, σε αντίθετη ̟ερί̟τωση α̟οστέλλεται σχετικό 
τηλεγράφηµα ή τηλετύ̟ηµα στον αλλοδα̟ό ̟ροµηθευτή. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή στον 
̟ροµηθευτή ̟ροβλέ̟εται να γίνει µε άνοιγµα ̟ίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µ̟ορεί να 
κατατεθεί στον αντα̟οκριτή της Τρά̟εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής 
̟αραµένει σε ισχύ και α̟οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και α̟οδοχή της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

4. Εάν ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει την σύµβαση, 
κηρύσσεται έκ̟τωτος µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της 
Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Σύμβαση 

 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύµβαση α̟ό το ∆ήµο Χανίων, 
οι ο̟οίες υ̟ογράφονται  α̟ό τα  συµβαλλόµενα µέρη.  

2. Ο̟οιαδή̟οτε ̟αράδοση  ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα 
εκκαθαριστεί. 

3. Η σύµβαση δύναται να τρο̟ο̟οιηθεί όταν τούτο ̟ροβλέ̟εται α̟ό συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν ̟ρος τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 

4. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και ̟εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία 
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της ̟ροµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τό̟ο και χρόνο υ̟ογραφής της σύµβασης. 

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη. 

δ. Την τιµή ̟ου έχει ̟ροσφερθεί.  

ε. Τον τό̟ο, τρό̟ο και χρόνο ̟αράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις ̟ροβλε̟όµενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

η. Τον τρό̟ο ε̟ίλυσης των τυχόν διαφορών. 

θ. Τον τρό̟ο ̟ληρωµής και ανα̟ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον ̟ροβλέ̟εται 
ανα̟ροσαρµογή. 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της ̟ροµήθειας. 

ια. Την ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων των υλικών.  

5. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών ̟ου τη 
συνοδεύουν, ̟ου µε την ̟ροσφορά του α̟οδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της µε την ο̟οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µ̟ορεί να ̟εριέχει όρους 
αντίθετους µε τα ̟αρα̟άνω στοιχεία.  

6. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ̟οσότητα του κάθε ̟ροϊόντος, ή εάν αυτή ̟ου ̟αραδόθηκε, 
υ̟ολεί̟εται της συµβατικής, κατά µέρος ̟ου κρίνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ως 
ασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (̟οσοτικά και ̟οιοτικά) η ̟οσότητα ̟ου ̟αραδόθηκε. 

γ. Έγινε η α̟ο̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκ̟τώσεις. 

δ. Εκ̟ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι̟ές συµβατικές υ̟οχρεώσεις και α̟ό τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη και α̟οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Παραλαβή των προς προμήθεια ειδών 

1. Η διαδικασία ̟αραλαβής των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής 
Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 
α̟όφασης του Υ̟ουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και 
το άρθρο 26 του Νόµου 4024/2011. 

2. Η ̟αραλαβή των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και η έκδοση των σχετικών ̟ρωτοκόλλων 
̟αραλαβής ̟ραγµατο̟οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο ̟ου θα ορίσει ο 
∆ήµος Χανίων. 

3. Ο συµβατικός χρόνος ̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής ̟ροσκόµισης των 
ειδών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ̟ροβλέ̟ει, εκτός α̟ό µακροσκο̟ική εξέταση και ελέγχους 
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̟ου διενεργούνται α̟ό άλλα όργανα ̟ου δεν ανήκουν στο ∆ήµο Χανίων, ο συµβατικός χρόνος 
̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ραγµατικής ̟ροσκόµισης των ειδών χωρίς να 
υ̟ολογίζεται σ΄αυτόν το χρονικό διάστηµα α̟ό την α̟οστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι 
την κοινο̟οίηση των α̟οτελεσµάτων του ελέγχου στην Ε̟ιτρο̟ή. Εφόσον ο ̟ροµηθευτής δεν 
ειδο̟οιήσει έγκαιρα το ∆ήµο Χανίων για την ηµεροµηνία ̟ου ̟ροτίθεται να ̟αραδώσει τις 
̟οσότητες των ειδών, τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος 
̟αραλαβής αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου η Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής είναι σε θέση να ̟ροβεί στη 
διαδικασία ̟αραλαβής. 

4. Εάν η ̟αραλαβή των ̟ροµηθευόµενων ειδών και η σύνταξη του σχετικού ̟ρωτοκόλλου δεν 
̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής µέσα στον χρόνο ̟ου ορίζεται α̟ό τη σύµβαση, 
θεωρείται ότι η ̟αραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον ̟αρέλθουν τριάντα (30) ηµέρες µετά 
α̟ό ειδική όχληση του ̟ροµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική ̟αραλαβή µέσα στην ̟ροθεσµία 
αυτή, µε κάθε ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου Χανίων και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική 
α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο α̟ό το ∆ήµο α̟οδεικτικό 
̟ροσκόµισης τούτων. Σύµφωνα µε την α̟όφαση αυτή, η α̟οθήκη του ∆ήµου Χανίων εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής των ̟οσοτήτων του κάθε είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, ̟ροκειµένου 
να ̟ραγµατο̟οιηθεί η ̟ληρωµή του ̟ροµηθευτή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέλθει χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής του οριστικού ̟ρωτοκόλλου 
̟αραλαβής στο ∆ήµο Χανίων, δεν α̟αιτείται να ληφθεί τέτοια α̟όφαση. 

5. Ανεξάρτητα α̟ό την αυτοδίκαιη ̟αραλαβή και την ̟ληρωµή του ̟ροµηθευτή, 
̟ραγµατο̟οιούνται οι ̟ροβλε̟όµενοι α̟ό τη σύµβαση έλεγχοι α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συγκροτείται 
µε α̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε ανάλογη εφαρµογή των 
αναφεροµένων στην ̟αρ. 10 του άρθρου 28 της αριθµ. 11389/1993 α̟όφασης του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), στην ο̟οία δεν µ̟ορεί να 
συµµετάσχουν ο ̟ρόεδρος και τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οίησε την ̟αραλαβή 
στον ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τη σύµβαση χρόνο και όταν: 

α. Το είδος κρίνεται α̟ορρι̟τέο, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα, διαφορετικά υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το είδος ̟αρουσιάζει α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους της σύµβασης, κρίνεται όµως ότι µ̟ορεί να 
̟αραληφθεί, ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην α̟οκατάσταση αυτών, εφόσον είναι 
δυνατόν, ή στην καταβολή ̟οσού ̟ου αντιστοιχεί σε έκ̟τωση ε̟ί της συµβατικής τιµής, εφόσον 
α̟οφασισθεί ̟αραλαβή µε έκ̟τωση. Για τις δύο ̟αρα̟άνω ρυθµίσεις εκδίδεται α̟όφαση του  
Γενικό Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της δευτεροβάθµιας 
Ε̟ιτρο̟ής. 

γ. Η δευτεροβάθµια Ε̟ιτρο̟ή,  ̟ροβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 
α̟ό τη σύµβαση για την ̟αραλαβή και συντάσσει σχετικό ̟ρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα 
βαρύνουν το ∆ήµο. Ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια ̟ου τυχόν έγινε α̟ό την αρχική Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής 
του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Χρόνος-Τόπος-Τρόπος παράδοσης 

 

1.Ο ̟ροµηθευτής στον ό̟οιο έγινε η κατακύρωση της ̟ροµήθειας υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει τα 
̟ρος ̟ροµήθεια ειδή στην έδρα του ∆ήµου Χανίων, ∆/νση Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά ή σε 
χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ̟ου θα 
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καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και 
δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης της ̟ροµήθειας καθορίζεται σε σαράντα-̟έντε 
45   ηµερολογιακές µέρες α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. 

2. Ο ̟ροµηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση α̟ό τη στιγµή ̟ου λαµβάνει την εντολή ̟ροµήθειας, 
να εφοδιάσει το ∆ήµο Χανίων µε την ̟αραγγελθείσα ̟οσότητα των ειδών. 

3.Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ̟αραδίδει τις ̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών µέσα στα 
χρονικά όρια και µε τον τρό̟ο ̟ου ορίζεται στη σύµβαση. 

4.Ο ∆ήµος Χανίων δεν υ̟οχρεούνται να α̟ορροφήσει το σύνολο των ̟οσοτήτων ̟ου 
αναγράφονται στον ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό και ο ̟ροµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 
α̟οζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκό̟ιµη η ̟ροµήθεια του συνόλου των ̟οσοτήτων, ο 
µειοδότης υ̟οχρεούται να αντα̟οκριθεί στην α̟αίτηση του ∆ήµου Χανίων. 

5. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά α̟ό 
γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, να ̟αρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα α̟ό 
σχετικό αίτηµα του ̟ροµηθευτή ̟ου υ̟οβάλλεται υ̟οχρεωτικά ̟ριν α̟ό τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος α̟ό τριάντα 
(30) ηµερολογιακές ηµέρες, µ̟ορεί µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα α̟ό 
γνωµοδότηση Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης να ̟αρατείνεται µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό 
διάστηµα α̟ό την υ̟οβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, δεν 
µ̟ορεί να είναι µικρότερο α̟ό το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του 
συµβατικού χρόνου ̟αράδοσης, οι ̟οσότητες των υλικών δεν ̟αραλαµβάνονται α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, µέχρι την έκδοση της α̟όφασης σχετικά µε αιτηθείσα ̟αράταση, άσχετα 
εάν το αίτηµα του ̟ροµηθευτή υ̟οβλήθηκε έγκαιρα. Ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος σε 
̟ερί̟τωση ̟ου λήξει ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης και δεν υ̟οβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα 
̟αράτασής του ή έληξε ο ̟αραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να ̟αραδώσει τις ̟οσότητες 
των υλικών. 

6. Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί το ∆ήµο Χανίων, το χώρο υ̟οδοχής των ̟ρος 
̟ροµήθεια ειδών και την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα ̟ου ̟ροτίθεται να 
̟αραδώσει τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, εκτός και 
αν η ηµέρα και ώρα ̟αράδοσης είναι ορισµένη και τακτή. 

7. Ο συµβατικός χρόνος ̟αράδοσης µ̟ορεί µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
µετατίθεται, µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 

Μετάθεση γίνεται σε ̟ερί̟τωση σοβαρότατων λόγων ̟ου συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 
εµ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου συντρέχουν λόγοι ̟ου 
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις ̟ερι̟τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - 
̟αράδοσης, δεν ε̟ιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

 

1. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟ροϊόν ̟αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου 
ό̟ως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου 
χορηγήθηκε, ε̟ιβάλλονται, εκτός των τυχόν ̟ροβλε̟οµένων, κατά ̟ερί̟τωση, κυρώσεων και 
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̟ρόστιµο ̟ου υ̟ολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, ̟ου ̟εριορίζεται σε χρονικό διάστηµα ̟ου δεν υ̟ερβαίνει το 1/2 του 
µέγιστου ̟ροβλε̟όµενου, α̟ό το άρθρο 19 της ̟αρούσας, χρόνου ̟αράτασης, ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της ̟οσότητας του ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα. Εάν 
κατά τον υ̟ολογισµό του µισού του χρόνου ̟αράτασης ̟ροκύ̟τει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται 
ολόκληρη µέρα. 

β. Για καθυστέρηση, ̟ου υ̟ερβαίνει το 1/2 του ̟αρα̟άνω χρονικού διαστήµατος, ε̟ιβάλλεται 
̟ρόστιµο 5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της ̟οσότητας ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα. 

2. Τα ̟αρα̟άνω, κατά ̟ερί̟τωση, ̟οσοστά ̟ροστίµων υ̟ολογίζονται στη συµβατική αξία του 
̟ροϊόντος ̟ου ̟αραδόθηκε εκ̟ρόθεσµα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

3. Εφόσον µε την α̟όφαση κήρυξης του ̟ροµηθευτή ως εκ̟τώτου, ̟αρέχεται σ’ αυτόν η 
δυνατότητα να ̟αραδώσει τα υλικά µέχρι την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού 
̟ου διενεργείται εις βάρος του, ε̟ιβάλλεται συνολικά ̟ρόστιµο για εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση ίσο µε 
̟οσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα α̟ό την ηµεροµηνία ̟αράδοσης µέσα στο 
̟αρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην 
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. Εάν ο έκ̟τωτος ̟αραδώσει τα είδη, ο διαγωνισµός ή τα α̟οτελέσµατα 
αυτού, µαταιώνονται, µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα α̟ό την οριστική 
̟αραλαβή των ειδών. 

4. Η είσ̟ραξη του ̟ροστίµου και των τόκων ε̟ί της ̟ροκαταβολής, γίνεται µε ̟αρακράτηση α̟ό 
το ̟οσό ̟ου έχει να λαµβάνει ο ̟ροµηθευτής ή σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας ή έλλειψης αυτού, µε 
ισό̟οση κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο 
̟ροµηθευτής δεν καταθέσει το α̟αιτούµενο ̟οσό. 

5. Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών το ̟ρόστιµο και οι τόκοι ε̟ιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
µέλη της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 

1. Σε ̟ερί̟τωση οριστικής α̟όρριψης µέρους ή ολόκληρης της συµβατικής ̟οσότητας των υλικών, 
µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, 
µ̟ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα ̟ου να είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης µέσα σε τακτή ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται α̟ό την α̟όφαση αυτή. Η ̟ροθεσµία δεν µ̟ορεί 
να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο 
συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του και ο ̟ροµηθευτής θεωρείται ως εκ̟ρόθεσµος και 
υ̟όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης. Εάν ο ̟ροµηθευτής δεν αντικαταστήσει την 
̟οσότητα των υλικών  ̟ου α̟ορρίφθηκε µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίσθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ̟τωτος και υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. Με 
την α̟όφαση του ̟ρώτου εδαφίου του ̟αρόντος άρθρου καθορίζεται ̟ροθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών α̟ό την έκδοσή της για την ε̟ιστροφή των α̟ορριφθέντων υλικών και την ̟αραλαβή 
τους α̟ό τον ̟ροµηθευτή. Εάν η ̟αραλαβή αυτή γίνει µετά τη ̟αρέλευση των ̟έντε (5) ̟ρώτων 
ηµερών, ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο στον ̟ροµηθευτή 10% ε̟ί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε 
̟ερί̟τωση τµηµατικών ̟αραδόσεων, τα α̟ορριφθέντα υλικά δεν ε̟ιστρέφονται στον ανάδοχο, 
̟ριν α̟ό την ολοκλήρωση ̟αράδοσης α̟ό αυτόν των υλικών και των υ̟ολοί̟ων τµηµατικών 
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̟αραδόσεων. Ε̟ίσης, δεν ε̟ιστρέφονται ̟ριν την ̟αραλαβή των υλικών για τα ο̟οία κηρύχθηκε 
έκ̟τωτος και του δόθηκε δικαίωµα ̟αράδοσης, ή τη λήξη της ̟ροθεσµίας για την ̟αράδοσή τους. 
Το ̟αρα̟άνω ̟ρόστιµο του 10% ε̟ιβάλλεται και στην ̟ερί̟τωση αυτή. Μετά την ̟αρέλευση του 
εικοσαηµέρου και εφόσον δεν ̟αραληφθούν α̟ό τον ανάδοχο τα ε̟ιστρεφόµενα υλικά, ̟έραν του 
̟ροστίµου, τα υλικά καταστρέφονται κατά την κρίση του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

2. Η ε̟ιστροφή των υλικών ̟ου α̟ορρίφθηκαν γίνεται µετά την ̟ροσκόµιση ίσης ̟οσότητας µε 
την α̟ορριφθείσα και αφού αυτή ̟αραληφθεί οριστικά. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ̟ροµηθευτής 
υ̟οχρεούται να ̟αραλάβει την ̟οσότητα ̟ου α̟ορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της οριστικής ̟αραλαβής της νέας ̟οσότητας. Η ̟ροθεσµία αυτή 
µ̟ορεί να ̟αραταθεί ύστερα α̟ό αίτηµα του ̟ροµηθευτή, ̟ου θα υ̟οβληθεί α̟αραίτητα ̟έντε (5) 
ηµέρες τουλάχιστον ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
ο̟οία και ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο σε ̟οσοστό 2,5% ε̟ί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης 
̟οσότητας. Εάν ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία αυτή καθώς και η ̟αράταση ̟ου τυχόν θα χορηγηθεί και ο 
̟ροµηθευτής δεν ̟αραλάβει την α̟ορριφθείσα ̟οσότητα, ο ∆ήµος µ̟ορεί να ̟ροβεί στην 
καταστροφή της ̟οσότητας αυτής. 

3. Με α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής 
Αξιολόγησης, µ̟ορεί να εγκριθεί η ε̟ιστροφή στον ̟ροµηθευτή των υλικών  ̟ου α̟ορρίφθηκαν 
̟ριν α̟ό την αντικατάστασή τους, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο ̟ροµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική 
εγγύηση, ̟ου θα καλύ̟τει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ̟οσότητας ̟ου α̟ορρίφθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  22 

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου. 

 

1. Ο ̟ροµηθευτής ̟ου δεν ̟ροσέρχεται µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίσθηκε να υ̟ογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την κατακύρωση ̟ου έγινε στο όνοµα 
του και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτή, µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 

2. Με την ίδια διαδικασία, ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση, 
εφόσον δεν ̟αρέδωσε τις ̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών σύµφωνα µε όσα ̟ροβλέ̟ονται 
στο άρθρο 15 της ̟αρούσας. 

3. Κατά τα λοι̟ά σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροµηθευτής κηρύσσεται έκ̟τωτος ε̟ιβάλλονται σ΄ αυτόν οι 
κυρώσεις ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993 α̟όφασης του Υ̟ουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

Εγγυήσεις ποιότητας. 

 

1. Στη σύµβαση ̟ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα ̟ροσφερόµενα ειδή είναι 
αρίστης ̟οιότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές ̟ροδιαγραφές της ̟ροσφοράς,  ότι 
έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ̟ου ̟ροβλέ̟ουν οι οροί αυτοί, θα είναι α̟αλλαγµένα 
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α̟ό ξένα σώµατα, ̟ροσµίξεις κ.λ.̟. και ότι είναι κατάλληλα α̟ό κάθε ̟λευρά για την χρήση για 
την ο̟οία ̟ροορίζονται.  

2. Ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο̟οία θα ασκήσει όταν δια̟ιστώσουν ότι 
̟αραβιάζονται οι ̟αρα̟άνω διαβεβαιώσεις του ̟ροµηθευτή. Ο ̟ροµηθευτής έχει την υ̟οχρέωση 
ν’ αντικαταστήσει, ύστερα α̟ό αίτηση, κάθε ̟οσότητα των ειδών ̟ου ̟ροµήθευσε, µέσα σε ̟έντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου δια̟ιστωθεί ̟αράβαση των ̟αρα̟άνω διαβεβαιώσεων. 

Οι δα̟άνες ε̟ιστροφής στον ̟ροµηθευτή των ακατάλληλων ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών και α̟οστολής 
στο ∆ήµο Χανίων των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή. 

3. Αν ο ̟ροµηθευτής καταστεί υ̟ότρο̟ος µε την ̟ροµήθεια ακατάλληλου κηρύσσεται έκ̟τωτος, 
µε όλες τις νόµιµες συνέ̟ειες. 

ΑΡΘΡΟ 24 

Τρόπος Πληρωμής. 

 

1. Η αξία της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, α̟ό το ∆ήµο Χανίων, 
µέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιµολογίου µετά 
των σχετικών δικαιολογητικών ̟ληρωµής και την ολοκλήρωση  όλων των α̟αιτούµενων α̟ό την 
κείµενη νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Εφόσον δεν θα υ̟άρχουν νοµικά κολλήµατα και αφού γίνει ο ̟ρολη̟τικός έλεγχος α̟ό τον 
ε̟ίτρο̟ο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003. 

2. Ο Προµηθευτής κατά την ̟ληρωµή του τιµήµατος υ̟όκειται στις κατά ̟ερί̟τωση νόµιµες 
κρατήσεις. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει α̟ό την αναθέτουσα αρχή τριάντα 
(30) ηµέρες µετά την υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης α̟ό αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, ̟αρ. Ζ, υ̟ο̟αράγραφος Ζ.5 του Νόµου 
4152/2013 "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την 
κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υ̟ερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να α̟αιτείται όχληση α̟ό τον συµβασιούχο. Ε̟ισηµαίνεται 
ότι η υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης δεν µ̟ορεί να γίνει ̟ρο της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

Διάθεση Τευχών -Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης-Δαπάνες. 

 

Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δηµο̟ράτησης διατίθενται σε έντυ̟η µορφή α̟ό το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, α̟ό την ε̟όµενη της ̟ρώτης δηµοσίευσης µέχρι  την ̟ροηγούµενη 
εργάσιµη ηµέρα  ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία εκ̟νοής της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών ή 
σε ελεύθερη ̟ρόσβαση α̟ό το διαδίκτυο στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση του ∆ήµου  www.chania.gr.  

Στην ̟ερί̟τωση ̟αραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος Χανίων δεν 
έχει καµιά α̟ολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή ̟αράδοση της. Το κόστος ̟αράδοσης 
(µεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υ̟οψήφιο. 
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Σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ Α 68, ό̟ως ισχύει, οι δα̟άνες 
δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοι̟ά έξοδα της δηµο̟ρασίας, αρχικής και 
ε̟αναλη̟τικής, θα καταβάλλονται σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟ό  τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές  ̟ου 
ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι µε τη διαδικασία, µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων ̟αραστατικών. 
Ατυχήµατα, ζηµιές και όλες οι νόµιµες κρατήσεις  βαρύνουν τον/ους ανάδοχο/ους χωρίς καµιά 
ευθύνη και υ̟οχρέωση του ∆ήµου.  ∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη α̟αίτηση του 
̟ροµηθευτή για ε̟ι̟λέον καταβολή α̟οζηµιώσεως σ' αυτόν για τις ̟αρα̟άνω δα̟άνες. 
Περιλη̟τική διακήρυξη του Αντιδηµάρχου θα δηµοσιευθεί  κατά νόµιµα και το ̟λήρες κείµενο αυτής 
θα αναρτηθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου Χανίων καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χανίων 
ενώ ε̟ίσης θα α̟οσταλεί στα ε̟ιµελητήρια και στους λοι̟ούς φορείς.  

                                                                         

ΑΡΘΡΟ 26 

                                                                      Λοιποί Όροι. 

 

Για κάθε θέµα ̟ου δεν καλύ̟τεται α̟ό την ̟αρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της 
Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95, 
καθώς και οι λοι̟ές διατάξεις ̟ερί ̟ροµηθειών Ο.Τ.Α. 

 

Χανιά,  

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 


