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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ                                            

ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η          

Γ/ΝΗ: ΚΡΙΑΡΗ 40 (1Ο ΟΡΟΦΟ) 

 ΥΑΝΙΑ Σ.Κ. 73135  

Σει: 28213 41773 

Fax:28213 41786 

e-mail: sc  email: schepitropi2@chania.gr 

ΥΑΝΙΑ :  04/03/2016       

ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 237 

 

Πξνθήξπμε Πξόρεηξνπ  κεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

« Πξνκήζεηα πιηθώλ θαζαξηόηεηαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ  
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ »..  

 
Έρνληαο ππ’ φςε: 

1. Ρελ απφθαζε  ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/8-3-1993 «Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.» (Φ.Δ.Θ. 185/Β). 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006 «Nένο Γεκνηηθφο θαη Θνηλνηηθφο Θψδηθαο». 

3. Ρηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ N.3852/07-06-10 Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 
ζεκάησλ» (Φ.Δ.Θ. 19/Α). 

5. Ρν άξζξν 157 ηνπ Λ.4281/2014 « Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 
νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρελ ππ΄ αξ.Ξ1/3305/03.11.2010 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο  
θαη Λαπηηιίαο (Φ.Δ.Θ. 1789/12.11.2010 ηεχρνο B). 

7. Ρελ ππ΄ αξ. Ξ1/3306/03-11-2010 απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Νηθνλνκίαο,       θαη Λαπηηιίαο 
(ΦΔΘ 1789/η΄Β/12-11-2010).  

8. .Ρελ 21ε Ξξάμε /2015 κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ 
5ε Ξξάμε /2016 κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη θαη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο. 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Ξξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ « Πξνκήζεηα πιηθώλ θαζαξηόηεηαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Υαλίσλ »..  

 

ΆΡΘΡΟ 1ν - Πξνϋπνινγηζκόο - Υξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο 

 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηα 33.228,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 23% 7642,44 € 
ζύλνιν 40.870,44 €. 

H δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο . 

Δηδηθφηεξα ε πξνκήζεηα αθνξά ηηο εμήο θαηεγνξίεο :   

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1: πξνϋπνινγηζκνύ 5189,00 € πιένλ ΦΠΑ23% 1193,47 € ζύλνιν  
6382,47 €. 
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 1 
 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ΤΓΡΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ, ΥΛΩΡΙΝΔ ΚΛΠ) 

A/A ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΑΙΘΝΝΙΝΣΝ ΑΛΡΗΠΖΞΡΗΘΝ Λα έρεη άδεηα ΔΝΦ ζαλ θαξκαθεπηηθφ 
ηδηνζθεχαζκα, Λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα Αιθνφιεο ή κίγκαηνο αιθννιψλ 
(αηζαλφιε, ηζνπξνπαλφιε ή πξνπαλφιε) κε άζξνηζκα 60 έσο 95%.). Κε 
πηζηνπνίεζε CE (εσο 4lt) ΙΗΡΟΝ 300 

2 Νηλφπλεπκα ιεπθφ 93% ζε θηάιε 420 ml (αιθννινχρνο ινζηφλ) ΡΔΚ 200 

3 Νηλφπλεπκα θσηηζηηθφ (κπιε) ζε θηάιε 420 ml ΡΔΚ 100 

4 Ξνιπθαζαξηζηηθφ γηα αθαίξεζε καξθαδφξσλ απφ ζξαλία (500 ml) ΡΔΚ 300 

5 Ξνιπθαζαξηζηηθφ γηα αθαίξεζε καξθαδφξσλ απφ ζξαλία (4 lt) ΡΔΚ 200 

6 ΠΑΞΝΛΗ ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΔΥΠ (750 ml) ΡΔΚ 200 

7 ΠΑΞΝΛΗ ΓΟΝ ΞΗΑΡΥΛ ΔΥΠ (έσο 5lt) ΙΗΡΟΝ 100 

8 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΞΑΡΥΚΑΡΝΠ εσο 4lit ΙΗΡΟΝ 1200 

9 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ(  ΔΥΠ 4 lt) ΙΗΡΟΝ 300 

10 ΓΟΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΡΕΑΚΗΥΛ (750 ml) ΡΔΚ 100 

11 

ΓΟΝ ΠΑΞΝΛΗ Λα έρεη άδεηα ζαλ θαιιπληηθφ (άδεηα ΔΝΦ). Λα έρεη άδεηα ( 
θαηαρψξεζε ζε ΓΣΘ) απνξξππαληηθφ ρεξηψλ. Λα πεξηέρεη  φηη  νξίδεηαη ζην ΦΔΘ 
329, ηεχρνο 2ν 21/4/1997 ΘΑ 6α/νηθ.,3320 παξάξηεκα VI. Λα αλαθέξνληαη 
ζαθψο ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ (εσο 4lt) ΙΗΡΟΝ 500 

12 δξνρισξηθφ νμχ (αθνπαθφξηε) 450 gr ΡΔΚ 100 

13 Σισξίλε  (750 ml) απιή ΡΔΚ 200 

14 Σισξίλε  (εσο 4 lt) απιή                                                      ΙΗΡΟΝ 500 

15 Σισξίλε  παρχξεπζηε (750 ml) ΡΔΚ 100 

16 Σισξίλε  παρχξεπζηε (εσο 4 lt)                                                                                                           ΙΗΡΟΝ 1100 

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 ΚΑΔΟΘ ΑΠΟΡΡΘΜΑΣΩΝ, ΚΟΤΠΕ, ΦΟΤΓΓΑΡΘΣΡΕ ΚΛΠ: 
πξνϋπνινγηζκνύ … 2614,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 23% 601,22 € ζύλνιν 3215,22  €.  

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 2 
  

ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ, ΚΟΤΠΔ, ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΔ ΚΛΠ 

  

Α/Α 

ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 ΑΙΝΚΗΛΔΛΗΝ ΘΝΛΡΑΟΗ ΠΘΝΞΑΠ 1,40Κ ΡΔΚ 80 

2 Θήθε πγξνχ ζαπνπληνχ ρεξηψλ δηάθαλε (Παπνπλνζήθε) 500 - 600gr   ΡΔΚ 40 

3 Θάδνο πιαζηηθφο κε πεληάι  30 lt ΡΔΚ 30 

4 Θαιάζη Γξαθείνπ  ΡΔΚ 30 

5 Θαιάζη Γξαθείνπ ΘΙΔΗΠΡΝ ΡΔΚ 30 

6 ΘΝΒΑΠ ΠΦΝΓ/ΡΝΠ Λν300 ΡΔΚ 20 
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7 ΜΔΠΘΝΛΗΠΡΟΑ ΡΝΗΣΥΛ P ΡΔΚ 5 

8 ΜΟΑΦΑΘΗ 10εθ. Πε ζεθε δαπέδνπ ΡΔΚ 30 

9 ΜΠΡΟΔΠ ΚΔΡΑΙΗΘΔΠ (γηα απνθθφιεζε ηζηριψλ απφ κάξκαξα θηι) ΡΔΚ 30 

10 Ξαλάθηα ηδακηψλ νηθνινγηθά ΡΔΚ 100 

11 ΞΑΟΘΔΡΔΕΑ 1m πεξίπνπ ΚΔ ΒΑΚΒΑΘΔΟΝ ΛΖΚΑ+θνληάξη αινπκ +παλη ΡΔΚ 30 

12 Ξηγθάι γηα wc. (ηεκ.) ΡΔΚ 100 

13 ΠΘΝΞΑ 705 ΒΔΛΡΑΙΗΑ ΡΔΚ 100 

14 ΠΘΝΞΑ Εηθ-Εαθ ΡΔΚ 100 

15 Ππνγγνζβεζηήξη Αζπξνπίλαθα κε ζηξψζεηο ρξαηο ΡΔΚ 100 

16 ΠΡΗΦΡΖΠ ΘΝΒΑ Λν301 ΡΔΚ 50 

17 ΠΠΘΔΖ ΔΞΗΡΝΗΣΗΑ ΓΗΑ ΣΔΗΟΝΞΔΡΠΔΡΔΠ ΡΔΚ 40 

18 ΠΦΝΓΓΑΟΑΘΗ ΓΔΛ.ΣΟΖΠΔΥΠ ΚΔ ΦΗΚΞΟΑ ΡΔΚ 160 

19 ΠΦΝΓΓΑΟΗ  8.5*15.5 ΔΘ ΡΔΚ 250 

20 ΠΦΝΓΓΑΟΗΑ ΚΔΓΑΙΑ 20Σ12Σ05 cm πεξίπνπ ΡΔΚ 50 

21 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ 300gr  ΡΔΚ 50 

22 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑ 400γξ.  ΡΔΚ 50 

23 ΦΑΟΑΠΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗ  ΡΔΚ 50 

24 ΣΑΙΗ 40Σ60 ΝΟΘΝΓΥΛΗΝ/ΚΗΠΝΦΔΓΓΑΟΝ ΡΔΚ 30 

25 
Τεθαζηεξάθη 750 ml ΡΔΚ 50 

 

 

 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 ΥΑΡΣΘΚΑ: πξνϋπνινγηζκνύ  22.470,00 €   πιένλ Φ.Π.Α. 23%  
5168,10  € ζύλνιν  27638,10 €.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 
ΥΑΡΣΘΚΑ 

Α/Α 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
Υαρηί θοσδίλας (ροιά), ιεσθό, Α΄ ποηόηεηας, 100 % πρωηογελής ταρηόκαδα, 
βάρος ροιού 1000 γρακκάρηα +_ 5 %, ζα αλαθέρεηαη ο αρηζκός ηωλ θύιιωλ αλά 
ροιό. ΣΕΜ 1300 

2 
Υαρηί θοσδίλας (ροιά), ιεσθό, Α΄ ποηόηεηας, 100 % πρωηογελής ταρηόκαδα, 
βάρος ροιού 5 θηιώλ +_ 5 %, ζα αλαθέρεηαη ο αρηζκός ηωλ θύιιωλ αλά ροιό. ΣΕΜ 150 

3 Υαρηί σγείας, ιείο, σδαηοδηαισηό, ιεσθό Α΄ ποηόηεηας, 100 % πρωηογελής  
ταρηόκαδα, δηαζηάζεωλ θύιιωλ περίποσ 10 Υ 10 Υ 33 κέηρα, βάρος ροιού 150 
γρακκάρηα +_ 5% θαη ζε ζσζθεσαζία κε αλαθορά ζηολ αρηζκό ηωλ ροιώλ. 
Πιήρως σδαηοδηαισηό. ΣΕΜ 60000 

4 
Υαρηοπεηζέηες εζηηαηορίοσ περίποσ 24Υ24 cm 750 ηεκ. ΤΚΕΤΑΘΑ 100 

5 
Υεηροπεηζέηες Ζηθ Ζαθ περίποσ 200 θύιιωλ από αλζεθηηθό ταρηί άρηζηες 
ποηόηεηας ιεσθού τρώκαηος ποσ ζα ηοποζεηεζεί ζε εηδηθές πιαζηηθές επηηοίτηες 
βάζεης ποσ σπάρτοσλ ζηα τοιεία (κε αλαθορά ζηολ αρηζκό ηωλ  ηεκάτηωλ). ΤΚΕΤΑΘΑ 1000 

6 
Υεηροπεηζέηες ζε ροιό περίποσ 500 γρακκαρίωλ από αλζεθηηθό ταρηί άρηζηες 
ποηόηεηας ιεσθού τρώκαηος ποσ ζα ηοποζεηεζεί ζε εηδηθές πιαζηηθές επηηοίτηες 
βάζεης ποσ σπάρτοσλ ζηα τοιεία (κε αλαθορά ζηολ αρηζκό ηωλ  ηεκατίωλ). ΣΕΜ 200 
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 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4 ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ, ΓΑΝΣΘΑ, ΠΟΣΗΡΘΑ ΠΛΑΣΘΚΑ ΚΛΠ: 
πξνϋπνινγηζκνύ 2.955,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 23% 679,65 € ζύλνιν 3634,65 €.  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4 

ΑΚΟΤΛΕ ΑΠΟΡΡΘΜΜΑΣΩΝ, ΓΑΝΣΘΑ, ΠΟΣΗΡΘΑ ΠΛΑΣΘΚΑ ΚΛΠ 

 

A/A ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

Γάληηα απφ θπζηθφ latex ηαηξηθά S, M, L & XL. Λα πιεξνχλ ηα 
Δπξσπατθά πξφηππα ΔΛ 455-1  ΔΛ 455-2 θαη ΔΛ455-3. (Ξαθέην ησλ 
100 ηεκαρίσλ) ΞΑΘΔΡΝ 150 

2 
Ξηαηάθηα πιαζηηθά γηα ηξφθηκα εγγεθξηκέλα (πεξίπνπ 22 εθ.)  
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 20 ηεκ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

3 Ξηαηάθηα πιαζηηθά γηα ηξφθηκα εγγεθξηκέλα (πεξίπνπ 24 εθ.) 20 ηεκ ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

4 Ξιαζηηθά θνπηαιάθηα γιπθνχ 10άδα ΠΠΘΔΑΠΗΑ 150 

5 Ξιαζηηθά θνπηαιάθηα γιπθνχ 100άδα ΠΠΘΔΑΠΗΑ 30 

6 Ξνηήξηα πιαζηηθά θξπζηάι κεγάια κηαο ρξήζεο (ζπζθεπαζία 50 ηεκ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 250 

7 Ξνηήξηα πιαζηηθά θξπζηάι κηθξά κηαο ρξήζεο (ζπζθεπαζία 50 ηεκ) ΠΠΘΔΑΠΗΑ 50 

8 
ΠΑΘΘΝΗ  ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (πεξίπνπ 80Σ1,10) βαξέσο ηχπνπ, 
πνιπαηζπιέλην, ρξψκαηνο καχξνπ, 8 ηεκάρηα αλά θηιφ.   ΘΗΙΑ 1000 

9 ΠΑΘΘΝΗ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ (πεξίπνπ 60Σ80) κε ην θηιφ  ΘΗΙΝ 400 

10 Παθνχιεο γηα θαιαζάθηα (πεξίπνπ 50Σ50) κε ην θηιφ ΘΗΙΝ 300 

11 Ππνγγνπεηζέηεο (πεξίπνπ 20Σ30) ΡΔΚΑΣΗΑ 150 

 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ πξόζθνξα ζε κηα ή ζε πεξηζζόηεξεο 
θαηεγνξίεο  ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ.  

Νη πξνζθνξέο ζα αθνξνχλ επί πνηλή  απνθιεηζκνύ, ηελ πξνκήζεηα ΟΛΩΝ ησλ εηδψλ ηεο 
θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ ή κέξνο 
ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ν - πκβαηηθά Σεύρε 

 

Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο είλαη : α) ε 
παξνχζα δηαθήξπμε, β) ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο γ) ε ηερληθή πεξηγξαθή - ν ελδεηθηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο δ) έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 

Άξζξν 3ν 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή 
έθζεζε.  

 

Άξζξν 4ν -Ηκεξνκελία θαη Σόπνο Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

 

Ν δηαγσληζκφο δηεμαρζεί ζηα γξαθεία Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Σαλίσλ νδφο 

Θξηάξε 40 (1νο φξνθνο) Ρ.Θ. 73135 Σαληά, ζηηο 21/03/ 2016 εκέξα Γεπηέξα θαη  ψξα 14.00 κ.κ. 
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(ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ) ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο  επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 5ν- Καηάζεζε  Πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά (Νδφο Θξηάξε 1νο φξνθνο, 
αξηζκφο 40, Ρ.Θ. 73135 Σαληά) ή θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ 
θζάζεη ζηελ πεξεζία καο κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Νη ελ ιφγσ πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο.                     
Νη ηαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ.  

Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην γξαθείν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο  κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ 
απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, 
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 
δηαδηθαζία. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

   

Άξζξν 6ν - Γεθηνί ζην Γηαγσληζκό 

Πην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο 
πξνκεζεπηψλ, εθφζνλ γη' απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α. 

 

Άξζξν 7ν - Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ γξαπηή πξνζθνξά πξνο ηελ επηηξνπή, έσο ηελ αλσηέξσ 
πξνζεζκία, ζπλνδεπφκελε απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

α. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πεξί εγγξαθήο ηνπ ζ΄απηφ. 

β. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο , πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη φηη :  

- έιαβαλ  γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμε θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη  πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο 
Γηαγσληζκνχο ησλ ΝΡΑ , πεξί δηάξθεηαο ηζρχο πξνζθνξάο 150 εκεξψλ θαη φηη ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

- φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, φηη 
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλάινγε θαηάζηαζε, φηη δελ 
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηέινο φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε 
ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ν.Ρ.Α. 

γ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο πνπ ζα αλαθέξεη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ 

(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δηαβηβαζηεί ην αίηεκα ζηνλ αλάδνρν. Ρα ππφ 

πξνκήζεηα είδε ζα  παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, κε 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ζηνπο ρψξνπο ησλ Πρνιείσλ  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο 

ηνπ Γήκνπ Σαλίσλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ πεξεζία. 

δ. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο  πνπ ζα αλαθέξεη φηη ηα είδε  ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη 
όηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη νπνηνδήπνηε πξόβιεκα ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο από ηε 
ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο -αλ ε βιάβε δελ νθείιεηαη ζε θαθή 
ρξήζε-  έσο θαη έμη κήλεο κεηά ηελ παξαιαβή, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπο  κε άιια θαιύηεξεο πνηόηεηαο. 

 

ζη. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί 
κε ηελ πξνζθνξά ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε γηα ην 
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ νπνηαδήπνηε αξκφδηα αξρή. 
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ε. Πηζηοποηεηηθό ποσ εθδίδεηαη από αρκόδηα θαηά περίπηωζε αρτή, από ηο οποίο λα προθύπηεη όηη 
είλαη ελήκεροη ως προς ηης σποτρεώζεης ηοσς ποσ αθορούλ ηης εηζθορές θοηλωληθής αζθάιηζες θαη 
ως προς ηης θοροιογηθές σποτρεώζεης ηοσς θαηά ηελ εκεροκελία δηελέργεηας ηοσ δηαγωληζκού. 

 
δ. Πε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππνβιεζνχλ κε ηε πξφζθνξα θαη ηα θαηά 
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο. 
 

 Νη ζπλεηαηξηζκνί νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 
ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ. 

 

 Νη Ν.Δ, Δ.Δ.  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ  ζθξαγίδα ηνπ 
Γ.Δ.Κ.Ζ. 

 

 Νη Η.Θ.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ  ζθξαγίδα ηνπ 
Γ.Δ.Κ.Ζ. 

 

 Νη Δ.Ξ.Δ.  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κέρξη ζήκεξα, λφκηκα δεκνζηεπκέλσλ πνπ θέξνπλ ηελ  ζθξαγίδα ηνπ 
Γ.Δ.Κ.Ζ., καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ).. 

 

 Νη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο ζήκεξα ελαξκνληζκέλνπ ζε 
εληαίν  θείκελν κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ 
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή (Γ.Δ.Κ.Ζ.), καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Θ. (η. Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ) ζηα 
νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
θαζψο θαη ην ΦΔΘ (η. Α.Δ θαη Δ.Ξ.Δ)  ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ξξαθηηθφ Γ.Π. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο ζην 
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. 

 

 Πε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δεκνζηφηεηαο αξθεί ε πξνζθφκηζε 
αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρή γηα ηελ ππνβνιή πξνο 
θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζην Δηξελνδηθείν ή Γ.Δ.Κ.Ζ., καδη κε ηα ζηνηρεία απηά.    

 

Γηα  φιεο  ηηο  πην  πάλσ  πεξηπηψζεηο  ζα  πξέπεη  επίζεο  λα  ππνβιεζεί  θαη πξφζθαηε  
(ηειεπηαίνπ  ηξηκήλνπ) βεβαίσζε  ηεο  αξκφδηαο  θαηά  πεξίπησζε δηνηθεηηθήο αξρήο (Γ.Δ.ΚΖ.), γηα 
Ν.Δ, Δ.Δ., Η.Θ.Δ.,Δ.Ξ.Δ. θαη Α.Δ. ή  δηθαζηηθήο  αξρήο (εηξελνδηθείν), γηα ζπλεηαηξηζκνχο,  απφ  ηελ  
νπνία  λα  πξνθχπηνπλ  νη  ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν γηα Ν.Δ, Δ.Δ., 
Η.Θ.Δ., Δ.Ξ.Δ., Α.Δ. θαη ζπλεηαηξηζκνχο  θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο γηα Α.Δ.. Πε πεξίπησζε πνπ ε 
βεβαίσζε ηνπ Γ.Δ.ΚΖ. θαιχπηεη κέξνο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, λα πξνζθνκηζηεί 
θαη ε βεβαίσζε ηεο πξψελ αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο αξρήο ή  δηθαζηηθήο  αξρήο γηα 
ηνλ ππφινηπν ρξφλν. 

 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή 
πνπ γίλεηαη ελψπηνλ Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.  
Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν έλνξθε βεβαίσζε, απηή 
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε μέλε γιώζζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 
από επίζεκε κεηάθξαζε από ηνλ δηθεγνξηθό ζύιινγν ή από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. 
 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α'/26-03-2014) “θαηαξγείηαη, εθεμήο, ε 
ππνρξέσζε ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ  ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε”. 
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Ππλεπψο γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ πνπ εθδφζεθαλ 
απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξ. α, παξαγξ. 2, άξζξνπ 11 ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο 
δηαδηθαζίαο ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

Αληίζηνηρα, γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, 
εθφζνλ ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν θαζψο θαη επθξηλή 
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο ππεξεζίεο 
θαη ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε. 

Δπίζεο γίλνληαη απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.  

Ξεξαηηέξσ, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαηαξγείηαη ε ππνβνιή απιψλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, 
ζπλνδεπφκελσλ απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε  ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο 
βεβαίσλε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ.  

Υζηφζν, ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Σαλίσλ νθείιεη λα δηελεξγεί 
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, αλά ηξίκελν, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ 
ζπλφινπ ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί. Θαη ηνχην επεηδή ε ππνβνιή απιψλ, 
επαλάγλσζησλ θσηναληηγξάθσλ, ζην πιαίζην κηαο δηνηθεηηθήο ή άιιεο δηαδηθαζίαο, επέρεη ζέζε 
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ πνιίηε ή ηεο επηρείξεζεο, πεξί ηεο αθξίβεηαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ 
ππνβαιιφκελσλ θσηναληηγξάθσλ, εμηζψλεηαη δειαδή νπζηαζηηθά κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 
1599/1986. 

Υο εθ ηνχηνπ, ζηηο πεξηπηώζεηο πξνζθόκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηώλ 
θσηναληηγξάθσλ όρη κόλν επηβάιινληαη νη θπξώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986 ή άιιεο 
πνηληθέο θπξώζεηο, αιιά αλαθαιείηαη ακέζσο θαη ε δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ 
έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 

Ασηός ποσ θα αναδειτθεί μειοδόηης σποτρεούηαι να προζκομίζει: 

α. Απόζπαζκα ποηληθού κεηρώοσ έθδοζες ηοσιάτηζηολ ηοσ ηειεσηαίοσ ηρηκήλοσ, από ηο οποίο λα 
προθύπηεη όηη δελ έτεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζτεηηθό κε ηελ άζθεζε ηες επαγγεικαηηθής ηοσ 
δραζηερηόηεηας. Όηαλ ζσκκεηέτοσλ εηαηρίες, σποτρέωζε προζθόκηζες αποζπάζκαηος ποηληθού 
κεηρώοσ έτοσλ οη δηοηθούληες ή λοκίκως εθπροζωπούληες ασηές. Η λόκηκε εθπροζώπεζε προθύπηεη από 
ηο θαηαζηαηηθό ηες εηαηρίας. 

β. Πηζηοποηεηηθά αρκόδηας Δηθαζηηθής ή Δηοηθεηηθής Αρτής από ηα οποία λα προθύπηεη όηη:  

1. Δεν ηελεί ζε πηώσεςζη, εκκαθάπιζη, αναγκαζηική διασείπιζη, πηωσεςηικό ζςμβιβαζμό ή άλλη 
ανάλογη καηάζηαζη. 

2. Δεν ηελεί ςπό διαδικαζία κήπςξηρ ζε πηώσεςζη, έκδοζηρ αναγκαζηικήρ εκκαθάπιζηρ, 
αναγκαζηικήρ διασείπιζηρ, πηωσεςηικού ζςμβιβαζμού ή ςπό άλλη ανάλογη διαδικαζία. 

Ζ Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Σαλίσλ επηθπιάζζεηαη λα δεηήζεη 
νπνηνδήπνηε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη 9, παξ. 2 ηνπ Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α., 
εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν. 

 

Άξζξν 8ν    

Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε   ηηο  πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή θαη νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.  

 

Άξζξν 9ν - Τπνβνιή Πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, 
φπνπ έμσ απ’ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) ε ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

β) ν πιήξεο ηίηινο «Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Σαλίσλ» 

γ) ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο 

δ) ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ε) ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

Ξξνζθνξέο  πνπ  ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο  ηνπνζεηνχληαη : 

Α) φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θ.η.ι. ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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Β) θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Κέζα ζηνλ 
θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε δύν (2) αληίγξαθα. 
Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ειεθηξνληθό αξρείν (excel ) ζύκθσλα 
κε ηνπο έληππνπο πίλαθεο ρσξίο θακία αιιαγή. Πηελ ηηκή ζα  πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηξφπν πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε .  

Απ' έμσ ν θάθεινο ζα γξάθεη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα ίδηα ζηνηρεία κε εθείλα ηνπ 
θπξίσο θαθέινπ. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπο. Ζ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.  
 

Σα δε δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε μέλε γιώζζα λα ζπλνδεύνληαη από 
επίζεκε κεηάθξαζε από ηνλ δηθεγνξηθό ζύιινγν ή από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ. 

 

Άξζξν 10ν - Πεξηερόκελν ησλ Σηκώλ  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο, ζα 
εθθξάδεηαη ζε ΔΟΥ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα 
παξάδνζε ησλ πιηθψλ ειεχζεξσλ ζε ρψξν πνπ ζα νξίζεη ε Πρνιηθή Δπηηξνπή.  

Ζ ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο  θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα σο εμήο: 

α. Ρηκή κνλάδαο κε θξαηήζεηο (νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή), ρσξίο ΦΞΑ. 

β. Ρηκή ζπλφινπ ρσξίο ΦΞΑ. 

Γ. Ρηκή ζπλφινπ κε ΦΞΑ 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππ' φςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΞΑ. 

Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο 
πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. ν νπνίνο 
βαξχλεη ηε Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Σαλίσλ. 

 

Άξζξν 11ν  

Ξξνζθνξέο πνπ δελ ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 12ν - Ιζρύο Πξνζθνξώλ  

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 150 εκεξψλ, ην 
νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξέο πνπ δελ 
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 13ν - Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ  πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γ Σαλίσλ. Αλάδνρνο θάζε θαηεγνξίαο ηεο πξνκήζεηαο  
θεξχζζεηαη  απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία θαη ε  
πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  

 

Άξζξν 14ν - Δγγπεηηθέο επηζηνιέο  

 

1.Φνξείο έθδνζεο εγγπήζεσλ 

Νη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθνζκίνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 
(Α' 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003633_N0000008225
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Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. (άξζξν 157 παξ.4 ηνπ Λ.4281/2014)  

 

2.Δγγπήζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ν πξνκεζεπηήο  ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α.. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ 
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. (άξζξν 157 παξ.1β 
ηνπ Λ.4281/2014) 

 

Άξζξν 15ν - Υξόλνο-Σόπνο  Παξαδόζεσο 

 

Ρα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα  παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, κε 

επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ, ζηνπο ρψξνπο ησλ Πρνιείσλ  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο 

ηνπ Γήκνπ Σαλίσλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ πεξεζία. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηελ εκέξα πνπ ζα 

δηαβηβαζηεί ην αίηεκα ζηνλ αλάδνρν.  

Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο, απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο ή ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ,έπεηηα απφ δηελέξγεηα 

πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν ζα απαηηεζεί θαηά 

ηελ θξίζε ηεο 

 

Άξζξν 16ν -Πιεξσκή 

Ζ αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιακβάλεηαη θάζε θνξά ζα θαηαβάιιεηαη κέζα ζε ρξφλν 30 
ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑΘΥΛ ΖΚΔΟΥΛ ΑΞΌ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ ηνπ ηηκνινγίνπ κεηά ησλ ζρεηηθψλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ηελ νινθιήξσζε  φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ θείκελε 
λνκνζεζία ειέγρσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ν Ξξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ππφθεηηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε λφκηκεο 
θξαηήζεηο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα 
(30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηήλ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ 138/η.Α`/5.6.2003) "Ξξνζαξκνγή 
ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο", θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο 
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 
πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

Άξζξν 17ν 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 28/02/2017 ή 
λσξίηεξα εθόζνλ ιήμνπλ νη πνζόηεηεο. 

 

Άξζξν 18ν - Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνύ 

 

Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηε 
Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ Σαλίσλ, ν δηαγσληζκφο κπνξεί  λα 
καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο πξνζθνξέο κεηά απφ λεφηεξε πξφζθιεζε, αθνχ 
εηδνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. 

Δπίζεο ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Γήκνπ Σαλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
καηαηψζεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ νπνηεδήπνηε θξίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αδεκίσο 
δη΄απηφλ. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#4
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088356#1
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Άξζξν 19ν -Κξαηήζεηο 

Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο, νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ  θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Άξζξν 20ν Ννκηθό Πιαίζην 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
λφκνπ 2286/95 θαη ηεο Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 11389/93, φπσο ηζρχνπλ. 

 

Άξζξν 21ν Γεκνζίεπζε 

Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο θαηά ηα λφκηκα θαη ζα αλαξηεζεί ζην site 
ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 22ν  -Πιεξνθνξίεο  

 

Ρελ παξνχζα ζα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην  Γξαθείν ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  Θξηάξε 40, 1νο φξνθνο   πιεξνθνξίεο θαη  ζην website ηνπ Γήκνπ 
Σαλίσλ www.chania.gr. 

 

                                                      

 

 

ΥΑΝΙΑ 04/03/2016 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΚΟΝΣΑΞΆΚΗ ΔΤΣΤΥΗ 

 

 

http://www.chania.gr/

