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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΗΜΟ ΥΑΝΙΩΝ 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 Πιεξνθ.: νθνθιήο Μαπξνκκάηεο 

 Γξεγνξίνπ Δ΄ 50 & Κ. θαθηαλάθε 

 Υαληά  Κξήηεο, 73135 

 Σει.: 2821-3-41723 

 Fax:   2821-0-93300  

 www.chania.gr , email: dimos@chania.gr 

 

 

 Υαληά:  14-12-2009 

 Α.Π:     63109 

 

 

¨ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΓΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ¨ 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Ο Αληηδήκαξρνο  Υαλίωλ 

Έρνληαο ππφςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκφλ 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ  Δζσηεξηθψλ  

(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), θαη ηηο ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. 

2.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3463/2006 «Νένο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο». 

3.Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

4. Σν εληαίν πξφγξακκα πξνκεζεηψλ έηνπο 2009 ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε  πξνκήζεηα.  

5.Σελ ππ’αξηζκφ 48124/02-09-2009 απφθαζε ηνπ Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ Σκήκαηνο, ηεο  

Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ηεο Γελ.Γ/λζεο Σνπ. Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ γηα έγθξηζε πξνκεζεηψλ έηνπο 2009 ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ. 

6.Σελ ππ’ αξηζκφ 5461/13-06-2008 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο πεξί έγθξηζεο αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

7. Σελ ππ’ αξηζκφ  775/2009  Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. 

8. Σελ ππ’αξ. 22/04-01-2009 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ  πεξί νξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ. 

ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ  

Γεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηε ζπκθεξφηεξε  πξνζθνξά  γηα ηελ πξνκήζεηα κίαο (1) πδξνθφξαο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ,  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη   νπνίεο   

απνηεινχλ   αλαπφζπαζην   κέξνο   ηεο   παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 1
ν
  

Γαπάλε. 

 Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  

134.453,78€ πιένλ Φ.Π.Α.19% (25.546,22€),  ζύλνιν 160.000,00€ θαη ζα πιεξσζεί απφ 

πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2009 κε   Κ.Α.30-7132.005. 

 

http://www.chania.gr/
mailto:dimos@chania.gr
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Άξζξν 2
ν
  

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο.  

          Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο 

είλαη: α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, β) νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο & γ) ν ελδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο. 

 

Άξζξν 3
ν
  

Ηκεξνκελία παξαιαβήο πξνζθνξώλ. 

Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ δηαγσληζκφ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα θαηαηεζνχλ ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, Γξεγνξίνπ Δ΄ 50 & Κ. θαθηαλάθε, 

Β΄φξνθνο, ζηα Υαληά, κέρξη ηελ εκέξα ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ε 15
ε
 

Ιαλνπαξίνπ 2010  εκέξα Παξαζθεπή θαη από  ώξα 09.30 π.κ  έωο 10.00 π.κ. (ψξα ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ), απηνπξνζψπσο ή κέζσ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ, ή ζα 

απνζηαινχλ ζηνλ Γήκν, ζηε Γηεχζπλζε: Κπδσλίαο 25 Υαληά, Σ.Κ. 73.135 κε απφδεημε κέρξη 

θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ 

γίλνληαη δεθηέο. 

Σα ζηνηρεία  θαη ην λνκηθφ θαζεζηψο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδνληαη ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Άξζξν 4
ν
  

Πξνέιεπζε. 

 ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, 

εγρψξηαο ή αιινδαπήο παξαγσγήο θαη πξνειεχζεσο. Γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο εκπνξηθέο 

ή θαηαζθεπαζηηθέο ειιεληθέο ή άιισλ ρσξψλ, πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO γηα θαηαζθεπή ή 

εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

Ιζρχνπλ γεληθά νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα 

γηα ηνλ Γήκν, ν δηαγσληζκφο κπνξεί  λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο πξνζθνξέο 

κεηά απφ λέα πξνθήξπμε, αθνχ εηδνπνηεζνχλ ηδηαίηεξα απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ 

πξνεγνχκελν δηαγσληζκφ. 

Δπίζεο ν Γήκνο Υαλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ 

νπνηεδήπνηε θξίλεη θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αδεκίσο δη΄ απηφλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

Υαξαθηεξηζκόο ζηνηρείωλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά ωο εκπηζηεπηηθώλ. 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε 

ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαληαη λα 

ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά 

ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

Άξζξν 7
ν
    

Γιώζζα. 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ζ' απηφλ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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Άξζξν 8
ν
 

Δγγπήζεηο. 

1.Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην 5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α., δειαδή  8.000,00 €.  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε 

πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο 

θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ 

πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ 

ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

1.1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

1.2. Σνλ εθδφηε. 

1.3. Σελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

1.4. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγπεηηθήο. 

1.5. Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

1.6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 

1.7. Σε ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

1.9. Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα ελεκεξσζεί ην βάζηκν ή κε απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

1.10. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

1.11.Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε 

δηαθήξπμε. 

1.12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

   

2.Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα 

θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. 

Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

2.1. Σελ εκεξνκελία έθδνζεο. 

2.2. Σνλ εθδφηε. 

2.3. Σελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη. 

2.4.  Σνλ αξηζκφ ηεο εγγπεηηθήο. 

2.5.  Σν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 

2.6. Σελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 
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2.7.  Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 

2.8.  Όηη ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη φηη ζα 

θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο ηνπ εθδφηε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα ελεκεξσζεί ην βάζηκν ή κε απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

2.9. Όηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

2.11. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ην ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν 

αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ην φρεκα πιένλ δχν (2) κήλεο. 

2.12. Όηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο. Σν ζρεηηθφ αίηεκα πξέπεη λα γίλεη πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

 

3.Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο. 

 Η ρξεκαηηθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο, νξίδεηαη ζην 10% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

ρξφλνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο (ν ρξφλνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή 

δηαηήξεζεο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο). Η εγγχεζε απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

φξνπο φπσο εθείλνη ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη 

ζε ηξεηο (3) κήλεο πεξηζζφηεξν απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή 

δηαηήξεζεο. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα, ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ Διιεληθή. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

 

4. Έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ 

4.1. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

4.2. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, 

γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

θαηά ην ρξφλν εθπνίεζήο ηνπο. 

4.3. Η επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή 

ηνχησλ απφ ην δηθαηνχρν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ 

απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. 

Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

 

Άξζξν 9
ν
  

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζα πξνζθνκίζεη έγγξαθν, ζην 

νπνίν ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. (Άξζξν 7 

παξ. 1 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
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Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ εηο δηπινύλ:  

1)  Κπξίωο Φάθεινο. 

Α  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Πίλαθαο  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά. 

β. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη 

επί ιέμε: «ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηνπο Γηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α., πεξί δηάξθεηαο ηζρχο πξνζθνξάο γηα ελελήληα (90) κέξεο απφ 

ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηζρχεη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 

δηαγσληζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. θαη  φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

γ. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

δ. Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θη φηαλ απηφο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. To πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ πνπ 

είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ζην Ι.Κ.Α. ε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ 

νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηελ Δ.Π.Δ. & Α.Δ. ζα 

πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά 

εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν 

θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο, 

αλάινγα κε ηελ ρψξα ζηελ νπνία έρεη έδξα ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε  θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

ζε θάπνηα ρψξα δελ ζεσξείηαη απφ αξκφδηα αξρή ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιιεη 

καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη 

ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο 

πξνζσπηθνχ. ε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε 

ππεχζπλε δήισζε. Σα έγγξαθα απηά ζα ππνβάιινληαη καδί κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 

δ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαγξάθσλ (ε) & (ζη) ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη.  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
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ζ. Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην Γεκνηηθφ Σακείν Υαλίσλ πξσηφηππε ή απιφ 

αληίγξαθν απηήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη ην πξσηφηππν βξίζθεηαη ζην 

Γήκν Υαλίσλ. 

 

Β. Οη αιινδαπνί: 

α. Πίλαθαο  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά. 

β. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη 

επί ιέμε: «ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηνπο Γηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ , πεξί δηάξθεηαο ηζρχο πξνζθνξάο γηα ελελήληα (90) κέξεο απφ 

ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή   ηζρχεη κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 

δηαγσληζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΟΣΑ. θαη  φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο». 

γ. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

δ. Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ, ηνπ δηαγσληδφκελνπ θη φηαλ απηφο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη: δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο  θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ 

(ζη) πνπ αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο , ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, πεξί εγγξαθήο 

ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

ε. Βεβαίσζε κε νθεηιήο πξνο ην Γεκνηηθφ Σακείν Υαλίσλ πξσηφηππε ή απιφ 

αληίγξαθν απηήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε φηη ην πξσηφηππν βξίζθεηαη ζην 

Γήκν Υαλίσλ. 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Διιεληθή 

Πξνμεληθή Αξρή. 

 

Γ. Σα λνκηθά πξόζωπα (εκεδαπά ή αιινδαπά): 

-Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (Α) θαη (Β) εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ έρεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο εηαηξίαο.  

-Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ (λφκηκα ζεσξεκέλν). 

 

Γ. Οη ζπλεηαηξηζκνί: 

α. Πίλαθαο  κε ηα πεξηερφκελα  δηθαηνινγεηηθά. 

β. Τπεχζπλε δήισζε πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία λ’ αλαθέξεη 

επί ιέμε: «ιάβακε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπο νπνίνπο απνδερφκαζηε πιήξσο, φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ 

ηνπο Γηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α., πεξί δηάξθεηαο ηζρχο πξνζθνξάο γηα ελελήληα (90) κέξεο απφ 



 7 

ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη φηη ε πξνζθεξφκελε ηηκή   ηζρχεη κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 

δηαγσληζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. θαη φηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο» 

γ. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (ε)  & (ζη) ηνπ εδαθίνπ Α. Έιιελεο Πνιίηεο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.   

ε. Βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

 

Δ. Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ (θνηλή πξνζθνξά):  

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο 

αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ. Σν πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ ή ησλ παξαγσγηθψλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηηο 

εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

κπνξεί λα πξνζθνκηζζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

γ. Οη ΜΜΔ εθηφο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ππνβάινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ 

ΔΟΜΜΔΥ ,απφ ην νπνίν λα  πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη  

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη ν Γηνηθεηήο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο . 

δ. Αληίγξαθν ζπκθσλεηηθνχ ηνπο  ζεσξεκέλν απφ αξκφδηα ΓΟΤ. 

 

Σ. Δθηόο ηωλ αλωηέξω θαηά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθώλ , νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ 

λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ην δηαγωληζκό ηα αθόινπζα : 

1. Καηάιιειεο ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο ή ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ή 

δήισζε πεξί ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηηο (3) ηξεηο  ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο.  

2. Τπνβνιή θαηαιφγνπ ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία.  

3. Γήισζε δηαγσληδφκελνπ κε ηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη ππνπέζεη ζε 

ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ 

ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο δεκνζίνπ ηνκέα,  θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη 

ππνπέζεη ζην παξάπησκα ςεπδνχο δήισζεο ή θαη αλαθξηβψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ην Γήκν. 

4. Γήισζε φηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη 

ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ην ππφ πξνκήζεηα φρεκα (πδξνθφξα) ζην ακαμνζηάζην 

ηνπ Γήκνπ. 

5. Γήισζε φηη ζα αλαιάβεη ηελ δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο ζην Σεισλείν θαη θάζε 

αξκφδηα αξρή γηα παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα νρήκαηνο (πδξνθφξα) ειεχζεξσλ ζην 

ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. 

6. Αλαιπηηθή δήισζε θαηά άξζξν γηα ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη απαληήζεηο θαηά 

ζεκείν ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 
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7. Γήισζε γηα ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ νρήκαηνο (πδξνθφξα)  

(πιαηζίνπ θαη ππεξθαηαζθεπήο). Η ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη αλ πξνέξρνληαη απφ ρψξα 

ηεο Δπξσπατθήο ΄Έλσζεο. 

8. Γήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζζεί ην φρεκα (πδξνθφξα), ηνλ 

ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 

απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. 

Δθ’ φζνλ  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο 

πξέπεη ηα παξαπάλσ λα δειψλνληαη γηα ηηο δηάθνξεο θάζεηο  θαη επηπιένλ πξέπεη λα 

δειψλεηαη  ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δηάθνξσλ θάζεσλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο 

ηηκήο ηνπ πξντφληνο. 

9. Δθ’ φζνλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ  ηα πξνζθεξφκελα πιηθά κεξηθά 

ή νιηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πιηθά (γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ε παξαπάλσ 

δήισζε αθνξά ην ππφινηπν), ζηελ νπνία  ζα δειψλεη φηη: 

α. απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

πξνκήζεηαο ζηνλ δηαγσληδφκελν, κέζα ζηνλ αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ρξφλν παξάδνζεο. 

β.  ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί 10 έηε, αθφκε θαη απεπζείαο αλ 

απηφ θξηζεί ζθφπηκν απφ ηνλ Γήκν. 

γ.  ζα θαιχςεη ηνλ Γήκν κε ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε αθφκε θαη απεπζείαο αλ απηφ 

απαηηεζεί απφ ηνλ Γήκν. 

Η δήισζε απηή κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζα γίλεη ζε πξσηφηππν έγγξαθν (απνθιεηφκελσλ fax ή 

θσηναληηγξάθσλ), ζηελ Διιεληθή. 

Δηδηθά γηα ην πιαίζην (θνξέαο) ζα γίλνπλ δεθηέο δειψζεηο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 

εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, είηε απφ ηνλ επίζεκν εηζαγσγέα ζηελ Διιάδα. ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε γηα λα γίλεη δεθηή ε παξαπάλσ δήισζε, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ξεηή 

επηβεβαίσζε ηνπ δεινχληνο φηη θαηέρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ επίζεκνπ εηζαγσγέα. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ISO  γηα θαηαζθεπή ή εκπνξία θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

Σα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά εθηόο από ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη ηηο 

ππεύζπλεο δειώζεηο, κπνξνύλ λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθόζνλ 

έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ ελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρύο 

ηνπο – γηα όζα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο γηα ηα ππόινηπα εθόζνλ δελ έρεη 

παξέιζεη ηξίκελν από ηελ έθδνζε ηνπο εθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό ηνπ επηκειεηεξίνπ 

πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιύ 6 κήλεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ – ζα γίλεηαη δε 

ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηό 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξωκέλεο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηωλ 

ζπκκεηερόληωλ. 

Δάλ 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. 

Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξεο απφ (1) κία 

εηαηξίεο ή ελψζεηο πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν , εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο φιεο 

ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν 

ηξφπν ακνηβήο. 
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Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε 

ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Αλ 

ζηε ρψξα ηνπ πξνκεζεπηή δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε έλνξθε δήισζε, κπνξεί αληί απηήο 

λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

Όζα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε θωηνηππία εθηόο από ην κε νθεηιήο 

πξνο ην Γεκνηηθό Σακείν Υαλίωλ, ζα πξέπεη λα είλαη λόκηκα ζεωξεκέλα ωο γλήζηα 

θωηναληίγξαθα. Σα δε δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη ζπληεηαγκέλα ζε μέλε γιώζζα λα 

ζπλνδεύνληαη από λόκηκε κεηάθξαζε. 

 

Άξζξν 10
ν
  

Σξόπνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ.     

1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ. 

3. Οη πξνζθνξέο κπνξεί επίζεο λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε,  κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 

πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ φζα νξίδνληαη ζην άξζξν απηφ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Πξνζθνξέο 

πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 

5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα 

πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηίζεληαη ηελ εκέξα 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 

6. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 

α. H ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ  πξνκήζεηα δει. ΓΗΜΟ 

ΥΑΝΙΩΝ. 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ν ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 11
ν
  

Πξνζθνξέο:  

Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ΓΤΟ (2) 

αληίγξαθα  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λφκηκα επηθπξσκέλσλ, κέζα 

ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξαπάλσ άξζξν 10 παξάγξαθνο 6 ηεο παξνχζεο. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, 

δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, 

φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:  

1. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο. Σα ηερληθά, θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, φπσο 

θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., ηνπνζεηνχληαη 

ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε ¨ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ¨.  
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Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν 

επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ¨. 

2. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ 

φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε ¨ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ¨ θαη ηηο 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ 

δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' 

απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία 

εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

Άξζξν 12
ν
  

 Υξόλνο ηζρύνο ηωλ πξνζθνξώλ.  

1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ελελήληα (90) κέξεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ 

απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, 

πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ 

ηελ δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 20 παξ.5 θαη 23 παξ. 2. ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

 

Άξζξν 13
ν
     

Αληηπξνζθνξέο. 

ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

 

Άξζξν 14
ν
  

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ απηνχ. 
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Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο 

επνπζηψδεηο.  

Dumping – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο. 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ 

πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή εκπνξίαο ηνπ πξντφληνο (ηηκή Dumping) ή φηη ην 

πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 

λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν   

Γείγκα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ, αλ απαηηεζεί, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ 

δείγκα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα επίδεημε ζε ηαθηφ δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 

 

Άξζξν 16
ν
  

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

1. Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ, 

ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο : 

α. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. άξζξν 15 παξ. 1α. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή θαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

β. Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζ' απηφλ, κφλν 

απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ  αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ 

αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη 

θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε 

απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ 

ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή πνπ 

απνθαίλεηαη ηειηθά. 

2. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ησλ δεκαξρηαθψλ επηηξνπψλ θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπο 

γεληθά πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηε λνκηκφηεηα ηνπο.  

3. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο  δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άξζξν 17
ν
  

Πξνζθεξόκελε ηηκή. 

1. Η ηηκή πξνζθνξάο  ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ (€). ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ 

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα ηελ παξάδνζε 

ηνπ νρήκαηνο ζην Γήκν, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

2. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 
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Άξζξν 18
ν
  

 Απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ. 

  1. Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν 

κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 

ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά  δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά:  

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά θχιιν.  

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη 

ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ νξίδεη ε πξφζθιεζε. 

2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

γίλεηαη δεκφζηα. 

3. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ γηα φζεο 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, γίλεηαη ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί (πξφζθιεζε). 

Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

 

Άξζξν 19
ν
  

Βαζκνινγία. 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 

πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

-     Η ηηκή. 

-     Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο. 

- Η πνηφηεηα ηνπ νρήκαηνο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

- Η ηερληθή αμία θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πιηθψλ κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο   

δηαθήξπμεο. 

- Η παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

- Η εμππεξέηεζε (service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

- Κάζε άιιν ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα, γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα πιηθά. Η θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά 

θξίζεθε κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα. Ιζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη 

πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε δίλνπλ ην απηφ απνηέιεζκα. Γηα ηελ 

επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη 

απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ 

δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο θαη κε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

- Σα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία εθηφο απφ ηελ ηηκή, θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο: 

(1) ηνηρεία ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πνηφηεηαο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε πνηφηεηά 

ηνπο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, ε ηερληθή αμία θαη ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο. 

(2) Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ζηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο εμππεξέηεζεο (service) θαη 

αληαιιαθηηθψλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε 
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εμππεξέηεζε (service) κεηά ηελ πψιεζε θαη ε ηερληθή βνήζεηα εθ κέξνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο θαζνξίδεηαη ζε 50 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 

βαζκνχο 60 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα φια 

ηα ζηνηρεία ηεο νκάδαο. Η παξαπάλσ βαζκνινγία κεηψλεηαη κέρξη βαζκνχο 40 φηαλ δελ 

θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά έρεη 

ήδε θξηζεί σο απνδεθηή.  

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο ζηαζκίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ηεο νκάδαο. 

 

- Γηα ηηο παξαπάλω νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζε πνζνζηό επί ηνηο 

εθαηόλ 70 θαη 30  γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΑΘΜΟΙ  

1. 1
ε
 ΟΜΑΓΑ (πληειεζηήο βαξύηεηαο 0.70)   

 Σερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία πιαηζίνπ   

1.1 ρέζε ηππνδχλακεο κηθηνχ θνξηίνπ 7  

1.2 Κηβψηην ηαρπηήησλ 4  

1.3 χζηεκα πέδεζεο – Αλάξηεζεο 5  

1.4 Αλέζεηο θακπίλαο νδήγεζεο 3  

1.5 Ωθέιηκν θνξηίν 2  

 Σερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ππεξθαηαζθεπήο   

1.6 
Τιηθά θαηαζθεπήο- Πνηφηεηα αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο 

θαη βαθήο 
6 

 

1.7 Απηνκαηηζκνί – Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία 5  

1.8 Αληιία ππξνζβεζηηθνχ ηχπνπ 5  

1.9 Αληιία πςειήο πίεζεο 5  

1.10 Μπάξεο πιχζεο 3  

1.11 χζηεκα ππξφζβεζεζεο 5  

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ: 50 40-60 

2. 2
ε
 ΟΜΑΓΑ (πληειεζηήο βαξύηεηαο 0.30)   

2.1 

Υξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο νινθιήξνπ ηνπ 

νρήκαηνο 24 κήλεο (γηα θάζε επηπιένλ εμάκελν, +1 

βαζκφο, κέρξη ζπκπιήξσζεο 24 βαζκψλ) 

20 

 

2.2 
Υξφλνο παξάδνζεο (άξζξν κειέηεο). Γηα ζπληφκεπζε ηνπ 

ρξφλνπ παξάδνζεο θαηά έλα (1) κήλα, επηπιένλ 2 βαζκνί. 
10 

 

2.3 

Δμππεξέηεζε ηνπ Γήκνπ ζε ηερληθή ππνζηήξημε, 

SERVICE, χπαξμε ζηνθ θαη άκεζε πξνκήζεηα ησλ 

αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ, 

20 

 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ: 50 40-60 

 

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο θάζε πξνζθνξάο είλαη: 

(0.7 Υ βαζκφ 1
εο

 νκάδαο (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)) + (0.3 Υ βαζκφ 2
εο

 νκάδαο 

(2.1 + 2.2 + 2.3)). 
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πκθεξφηεξε πξνζθνξά αλαδεηθλχεηαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κεγαιχηεξν ιφγν 

αζξνίζκαηνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ πξνο ηελ αλνηγκέλε, φπνπ απαηηείηαη ηηκή 

πξνζθνξάο.  

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο 

επνπζηψδεηο. 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε δεκαξρηαθή επηηξνπή ε Γε 

ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο. Η 

απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν 

ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζζεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν 

κεηνδφηεο. 

 

Άξζξν 20
ν 

Κξίζε απνηειεζκάηωλ δηαγωληζκνύ  

1. Η νξηζζείζα ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ γλσκνδνηεί πξνο ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηα 

παξαθάησ ζέκαηα. 

1.1. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα. 

1.2. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή 

κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

1.3. Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο πξνκήζεηαο, φηαλ έρεη γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε 1.1 ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γλσκνδνηήζεη γηα: 

1.4 Μαηαίσζε απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απ΄ επζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο ηνπ 

πιηθνχ γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο. 

1.5 πλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ππνβνιή λέσλ εγγξαθψλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 

1.6 Σειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο,  

ηφηε ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεη ε   Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 21
ν 

Αλαθνίλωζε θαηαθύξωζεο – αλάζεζε.  

1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα ζηαιεί 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 24 παξ. 1 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

2. Με ηελ αλαθνίλσζε, ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα ην δε έγγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

3. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη  λα 

πξνζέιζεη ζηνλ Γήκν ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 

4. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 θαη 35 ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ Δ.Κ.Ο.Π.Σ.Α.. 

 

Άξζξν 22
ν
   

ύκβαζε. 

1. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε Τπεξεζία ζα θαηαξηίζεη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.  

2. Η ζχκβαζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν 

αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. 

Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Δ.Κ.Ο.Π.Σ.Α.. 

 

Άξζξν 23
ν
   

Πνηληθέο ξήηξεο-έθπηωζε πξνκεζεπηή. 

Δθ' φζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

27 θαη 33 ηνπ Δ.Κ.Ο.Π.Σ.Α. θαη έθπησζε ηνπ αλαδεηρζέληνο πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν 24
ν
   

Πιεκκειήο θαηαζθεπή. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο δελ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο 

ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ  ειαηηψκαηα ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

 

Άξζξν 25
ν
   

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο. 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη 

θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ο Φ.Π.Α. θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ Γήκν. 

 

Άξζξν 26
ν
  

Παξαιαβή Τιηθώλ-Πιεξωκή. 

Η παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα νρήκαηνο ζα γίλεη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη  κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ 

Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ. Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ 

νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε ζχκβαζε 

θαη ζηα άξζξα 28, 29 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ νρήκαηνο ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ.  

  

Άξζξν 27
ν
  

Πεξίιεςε ηεο  παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί  θαηά ηα λφκηκα θαη ζα αλαξηεζεί ζην 

θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 28ν  

Πιεξνθνξίεο. 

Σελ παξνχζα ζα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία (θ. 

νθνθιή Μαπξνκκάηε) ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, δ/λζε Γξεγνξίνπ Δ΄ 50 & Κ. θαθηαλάθε, 

Β΄φξνθνο, Υαληά, ηει.: 2821-3-41723 ή απφ ην website ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ www.chania.gr 

                  

                                           

ΥΑΝΙΑ 14/12/2009 

 

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  ΥΑΝΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΠΑΠΑΓΟΓΙΑΝΝΗ 

http://www.chania.gr/

