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ΔΞΑΛΑΓΗΑΘΖΟΜΖ  
 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΣΔΗΟΝΘΗΛΖΡΥΛ ΒΘΗΕΝΚΔΛΥΛ ΚΞΑΟΥΛ 
ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖΠ ΟΘΚΗΠΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΣΑΛΗΥΛ 

 

Ν Αληηδήκαξρνο Σαλίσλ 

Έρνληαο ππφςε : 

1)Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 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 
ελ ιφγσ πξνκήζεηα  
5)Σελ ππ’αξ. 6019/17-3-09 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γ.Γ.&Α γηα 
πξνέγθξηζε πξνκεζεηψλ έηνπο 2009 ηνπ Δληαίνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ . 

6) Σελ ππ’ αξ.320/2009 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, έγθξηζε κειέηε 
πξνκήζεηαο θαη νξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο 
7) Σελ ππ’ αξ. 537/2009 Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, ςήθηζε 

πίζησζεο θαη έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

8) Σελ ππ’αξ. 22/2009 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ  πεξί νξηζκνχ 
Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη  

9) Σελ ππ΄αξ. 778/2009 Απφθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 
επαλαδηαθήξπμε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

 
ΓΗΑΘΖΟΠΠΔΗ 

Γεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ρεηξνθίλεησλ 

βπζηδφκελσλ κπαξψλ θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 1ν 

Ξξνϋπνινγηζκόο - Σξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο 

1.Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ζην πνζφ ησλ 

84034,00€ πιένλ  ΦΞΑ 19% 15966€ ζχλνιν 100000,00€ 

http://www.chania/


 

2.Πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2009 

3.Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο. 
 

ΑΟΘΟΝ 2ν 
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο 

πξνκήζεηαο είλαη: α)  ε παξνχζα δηαθήξπμε, β) ηερληθή έθζεζε γ)Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο & δ) ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 2010 εκέξα Γεπηέξα απφ ψξα 

09.30  έσο  10.00 (ψξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ), ζηα Γξαθεία ηνπ 
Γήκνπ Υαλίσλ(Γξεγνξίνπ Δ΄50 & Κ. θαθηαλάθε) απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

 
ΑΟΘΟΝ 4ν 

Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ είλαη φινη νη αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ή 
θαηαζθεπαζηέο  ησλ εηδψλ απηψλ: 

α) Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ κέζα ζηελ ρψξα ή έμσ απ’ απηήλ ην 
εκπνξηθφ επάγγεικα, πνπ είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο ην 

ηξέρνλ έηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
β) Οη αληηπξφζσπνη ησλ παξαπάλσ θπζηθψλ ή Ννκηθψλ πξνζψπσλ. 

γ) Οη ζπλεηαηξηζκνί απφ απηνχο πνπ εδξεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 
δ) Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδείμνπλ κε ζηνηρεία : 

α) Σελ θεξεγγπφηεηα ηνπο 
β) Σελ επαγγεικαηηθή ηνπο αμηνπηζηία 

γ) Σελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 
δ) Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 5ν 

Γίλνληαη δεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζην Σαρπδξνκείν κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ θζάζεη ζηελ Τπεξεζία καο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε 

εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη ηαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο παξαδίδνληαη 
ζηα αξκφδηα φξγαλα κε απφδεημε κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

ΑΟΘΟΝ 6ν 
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. 

 
ΑΟΘΟΝ 7ν 

Σαξαθηεξηζκόο ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά σο 
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. 

ΑΟΘΟΝ 8ν 
Δγγπήζεηο  

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη βεβαηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηζόπνζνπ 

γξακκαηίνπ ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο. Η εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

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

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή  

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ 
ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο 

φισλ ησλ κειψλ. 
Ξξνζθνξά πνπ δε ζπλνδεύεηαη από απηή ηελ εγγπεηηθή, είλαη 

απαξάδεθηε. 
Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζε απηνχο πνπ απνθιείζηεθαλ απφ ην δηαγσληζκφ 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε 
ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζα αληηθαηαζηαζεί πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κε άιιε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνζηνύ 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΞΑ. 
Ο ρξφλνο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε 

(15) κήλεο. Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο  ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνβαίλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε πιηθνχ 

πνπ ζα παξνπζηάδεη βιάβε ή θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ 
δελ απνθαηαζηαζεί ε βιάβε ή δεκηά κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, πνπ ζα 

ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ε νπνία δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 15 εξγάζηκεο 
εκέξεο ηφηε ζα επηβάιιεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνηληθή ξήηξα 100 € γηα θάζε 

εκέξα θαζπζηέξεζεο. 
Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ νξηδφκελνπ ρξφλνπ εγγχεζεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ 

εηδψλ επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε εγγπεηηθή  επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, 
εθηφο αλ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ 

επηηξνπή νπφηε ε παξαιαβή παξαηείλεηαη κέρξη ηεο νιηθήο απνθαηάζηαζεο 
ησλ ειιείςεσλ θαη ειαηησκάησλ θαη γεληθά ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ παξαηεξήζεθαλ. 

   Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηεο θαηαθπξψζεσο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

 
ΑΟΘΟΝ 9ν   

Ρξόπνο ζύληαμεο θαη επίδνζεο πξνζθνξάο. 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα , ζε δύν (2) αληίγξαθα 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Θα παξαδνζνχλ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 
Πξνκεζεηψλ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα γξάθεη απ' έμσ:  

Α) Σελ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα  
Β) Σνλ ηίηιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ δει. ΓΗΜΟ 

ΥΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 
Γ) Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ επσλπκία ηνπ δηαγσληζκνχ 

Γ)Σελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  



 

Δ) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δε γίλνληαη δεθηέο. 
Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα : 
φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο , κε ηελ ζεηξά πνπ απηά αλαθέξνληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα , 
ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα απψιεηαο ηνπο θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ . 

-Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» 
φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια 

ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε 

επξψ. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε . 
Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ 

αλνηρηεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη : 

α)Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή πζηεξφγξαθν, 
κεζφζηηρα, παξεκβνιέο θελά, ζπγθνπέο θαη ζπληκήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο ηηκέο ή ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ. 
β) Να αλαγξάθνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο  θαζαξά .  

γ) Να αλαγξάθνπλ ηελ αθξηβή δηεχζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ηνπ πξνκεζεπηή. 
δ) Να ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 
ε) Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο. 

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππόςε πξνζθνξά ε νπνία ζα δίλεηαη γηα κέξνο 
κόλν ησλ πνζνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο ή γηα κέξνο ησλ εηδώλ ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 
 

ΑΟΘΟΝ 10ν 
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ εηο δηπινύλ:  

1)  Θπξίσο Φάθεινο 
Α  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

α. Πίλαθα  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 ελελήληα (90) εκέξεο 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 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 ΙΚΑ. 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 ΔΠΔ & ΑΔ 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. 

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  

η. ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ . 
 

Β. Οη αιινδαπνί: 
α. Πίλαθα  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 ελελήληα (90) εκέξεο 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 

ζ. ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ . 
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη θαηάιιεια ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα 

Διιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. 
 

Γ. Σα λνκηθά πξφζσπα (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. Πίλαθα 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 ελελήληα (90) εκέξεο 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. 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.  

ζη. ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ . 
 

Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ (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. 

ε) ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ . 
 

ΠΡ. Δθηόο ησλ αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθώλ , νη 

ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ από 
ηνλ δηαγσληζκό ηα αθόινπζα : 

 
α) 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.  
β) Γήισζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηερληθφ 

εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη ν πξνκεζεπηήο θαζψο θαη ππνβνιή θαηαιφγνπ ησλ 
θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.  

γ) ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο 
ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Δπίζεο πξέπεη λα δεισζεί ην εξγνζηάζην ζην 

νπνίν ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα πξνζθεξφκελα είδε θαζψο θαη ν ηφπνο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ. Σα πξναλαθεξφκελα δελ εθαξκφδνληαη γηα πξντφληα 

πξνέιεπζεο απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο. 

δ) ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνκεζεπηέο δελ θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη ηα πξνο 
πξνκήζεηα είδε, κεξηθψο ή νιηθψο, ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην, πξέπεη λα 

επηζπλάςνπλ δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, ή ηνπ 
εηζαγσγέα (θαηάζεζε αλάινγσλ εγγξάθσλ πνπ λα πηζηνπνηείηαη ε ηδηφηεηα 

ηνπ εηζαγσγέα), πνπ λα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα 

ζην δηαγσληδφκελν 
ε) 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. 
ζη) Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο (15 κήλεο) επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ, 
ην νπνίν ζα αλαθεξζεί ζηελ πξνζθνξά. 

δ) Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη  ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη επηηφπηεο 
ππεξεζίεο επηζθεπήο ησλ εηδψλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, 

εμφδσλ κεηαθίλεζεο θιπ ή θαη αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ ή 

νιφθιεξνπ ηνπ είδνπο εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηεο εηδνπνηήζεσο ηνπ, είηε 
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγπήζεσο κε δαπάλεο ηνπ είηε κεηαγελέζηεξα κε 

δαπάλεο ηνπ Γήκνπ.  
ε) Γήισζε δηαγσληδφκελνπ φηη  δηαζέηεη άξηην ζπλεξγείν κε εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ επηζθεπή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη λα δηαζέηεη 
παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 
Ρα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηόο από ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαη 

ηηο ππεύζπλεο δειώζεηο, κπνξεί 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 δηαγσληζκνύ – ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ 

πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηό 
Νη ππεύζπλεο δειώζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο κε ηα 

πιήξε ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ. 
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. 

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 θσηνηππία εθηόο από ην κε 

νθεηιήο πξνο ην Γεκνηηθό Ρακείν Σαλίσλ, ζα πξέπεη λα είλαη λόκηκα 
ζεσξεκέλα σο γλήζηα θσηναληίγξαθα. Ρα δε δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη 



 

ζπληεηαγκέλα ζε μέλε γιώζζα λα ζπλνδεύνληαη από λόκηκε 

κεηάθξαζε. 
       

2) Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηείηαη   κηθξόηεξνο θιεηζηόο, θαιά 
ζθξαγηζκέλν ππνθάθεινο κε ηελ  νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δύν 

αληίγξαθα επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Απ' έμσ ν ππνθάθεινο ζα γξάθεη 
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ  

θπξίσο θάθειν. 

 
Άξζξν 11ν  

Ρηκέο πξνζθνξώλ 
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ : α) ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εηδψλ κε θξαηήζεηο ρσξίο ην  ΦΠΑ,  β) πνζνζηφ  ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%) ζην 
νπνίν ππάγεηαη ην είδνο.   

2. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ηηκή ζπγθεθξηκέλε, γηα φια ηα είδε θάζε 
θαηεγνξίαο.  

3. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε 
ξήηξα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4. Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή κνλάδνο ή δελ δίδεηαη 
εληαία ε θαηά είδνο ηηκή , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε . 

5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο , νη 

πξνζθνξέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα  

παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ 
ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ 

επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ ζηηο 
νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

 
Άξζξν 12ν 

Ηζρύο Ξξνζθνξώλ 
1.Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή 

αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο ηα μέλα 
λνκίζκαηα , γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή  ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 
πξνκήζεηαο 

2.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο δηαθνξεηηθφ  απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
 

Άξζξν 13ν 
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. 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  

 
ΑΟΘΟΝ 14ν 

Έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ πξνζθέξνληνο ή θαηαζθεπαζηνύ. 

Δθφζνλ αξκνδίσο θξηζεί απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο, ηα  έμνδα ηεο πξνο ηνχην ζπζηαζεηζνκέλεο ηξηκεινχο επηηξνπήο 
βαξχλνπλ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνπο πξνζθέξνληεο θαη’ αλαινγία. 

Η θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ εμφδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί εμφδσλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ππαιιήισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη ζηξαηησηηθψλ, δηελεξγείηαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο 
ελεκεξψζεσο ηνπ ππφρξενπ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ησλ εμφδσλ εληφο 

ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ε πξνζθνξά ηνπ ππφρξενπ δε ιακβάλεηαη ππφςε θαη 
δελ αμηνινγείηαη. 

 
ΑΟΘΟΝ 15ν 

Αλαθήξπμε κεηνδόηε 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ν θάθεινη 

κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη γηα φζεο 

πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα 
ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνζθξάγηζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

νξηζηεί ζε ζρεηηθή πξφζθιεζε ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο απφ ηελ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο δελ απνζθξαγίδνληαη. 
Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

Η Δ.Γ.Γ. αθνχ απνζθξαγίζεη θαη κνλνγξάςεη θαηά θχιιν ηηο νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε απηψλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν θαη 

ππνγξάθεη. 
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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.  

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, ην αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, ππνβάιιεη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ πξνο ηε Γεκαξρηαθή επηηξνπή (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) ε νπνία θαη απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο κε 

απφθαζή ηεο . 
 

ΑΟΘΟΝ 16ν 
Γελ είλαη απαξαίηεην νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη φκσο απαξαίηεην, επί πνηλή απαξάδεθηνπ 
απηνύ, ε πξνζθνξά λα αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΟΛΩΝ ησλ εηδψλ ηεο 

θαηεγνξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ . 



 

Οπνηαδήπνηε παξάδνζε πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ 

αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζα εθθαζαξηζηεί. 
 

ΑΟΘΟΝ 17ν 
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο 

ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Τπεξεζία εγγξάθσο σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Γεκαξρηαθή 

Δπηηξνπή θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο  
εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ 

ή απνθιείζζεθε απ’ απηφλ ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο  θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ. 
Η έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εληζηάκελν ζ’ απηφλ  θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 
 

ΑΟΘΟΝ 18ν 
ΓΔΗΓΚΑΡΝΙΖΤΗΑ. 

Γηα ηα είδε πνπ δχλαηαη λα  πάλε  ζε ρεκηθή εμέηαζε ηζρχνπλ φζα νξίδνπλ νη 

ζρεηηθέο εγθχθιηνη ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ησλ εηδψλ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ρεκηθή 

εμέηαζε ζα απνζηέιινληαη δείγκαηα απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ 
Ιδξχκαηνο, ζηε Γ/λζε Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ Υαλίσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ππάξρνπλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο φζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα , πξνέιεπζε , θαηεγνξία θαη θάζε άιιν δηαθξηηηθφ 
γλψξηζκα ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη δείγκα ην νπνίν 

ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Γ/λζε Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
πνηφηεηαο ή πξνειεχζεσο θιπ ηνπ είδνπο. 

Σα δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη επί παξνπζία ηνπ ρνξεγεηή ή ηνπ αληηπξνζψπνπ 
ηνπ θαη  ζα βαξχλνπλ ην ρνξεγεηή. 

Η δεηγκαηνιεςία ζα ελεξγείηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη 
ζα αλαγξάθεηαη ηνχην ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Ο πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηελ 

ελέξγεηα δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ δείγκαηνο ζηελ Γ/λζε 
Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ Υαλίσλ γηα γλσκάηεπζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, 

θαηεγνξία, πξνέιεπζε ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο πξνο 
πξνκήζεηα. 

Ο πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα δεηήζεη επίζεο απφ ηελ παξάζηαζε ηδίνπ Υεκηθνχ 
ζηηο θαη’ έθεζε ρεκηθέο  εμεηάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε πηζαλψο κε 

ζχκθσλνο  γλσκάηεπζε ηεο  Γ/λζεσο Υεκηθψλ  Τπεξεζηψλ  Υαλίσλ κε ηηο 
απφςεηο ηνπ Πξνκεζεπηή ζα απνηειεί ηδηαίηεξε επηβαξπληηθή αηηία  ζηελ 

επηκέηξεζε ηεο επηβαιιφκελεο πνηλήο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ αηηία 
απηή. 

 
 

 



 

ΑΟΘΟΝ 19ν 

ΞΑΟΑΓΝΠΖ - ΞΑΟΑΙΑΒΖ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζην Γήκν κε 

δαπάλε θαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή. Σα είδε πξέπεη λα 
παξαδνζνχλ κε ηε ζπζθεπαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε νπνία πξέπεη 

λα είλαη ζηέξεε θαη θαηάιιειε γηα ηε κεηαθνξά ηνπο, ν δε πξνκεζεπηήο ζα 
επζχλεηαη γηα ηελ θαιή πνηφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο, ε νπνία 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ εηδψλ κέρξη ηνλ ηφπν 

πξννξηζκνχ. 

Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη κέζα ζε ηξηάληα κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο  κε  δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα ηελ παξαηείλεη  κνλνκεξψο επί 
δίκελν ην πνιχ, ρσξίο λα απαηηείηαη γη’ απηφ ζπλαίλεζε ηνπ αλαδεηρζεζνκέλνπ 

πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα κπνξεί λα πξνβάιιεη αμίσζε γηα ηελ αηηία απηή 
έλαληη ηνπ Γήκνπ. 
 

ΑΟΘΟΝ 20ν 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη επηηφπηεο ππεξεζίεο επηζθεπήο ησλ 

εηδψλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, εμφδσλ κεηαθίλεζεο θιπ 
ή θαη αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ ή νιφθιεξνπ ηνπ είδνπο 

εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ηεο εγγξάθνπ εηδνπνηήζεσο ηνπ, είηε θαηά ηνλ 
ρξφλν ηεο εγγπήζεσο κε δαπάλεο ηνπ είηε κεηαγελέζηεξα κε δαπάλεο ηνπ 

Γήκνπ. 
Η επηζθεπή ζα παξέρεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα – 

Παξαζθεπή) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη εληφο ηνπ θαλνληθνχ 

σξαξίνπ έπεηηα απφ ηειεθσληθή θιήζε θαη ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο 
Τπεξεζίαο. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε 

επηζθεπή κπνξεί λα γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.  
H κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηελ ππεξεζία ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή 
Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα δηαζέηεη άξηην ζπλεξγείν κε εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ επηζθεπή ησλ πξνκεζεπνκέλσλ πιηθψλ θαη λα δηαζέηεη 
παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

ΑΟΘΟΝ 21ν 
Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα θαη δηαηήξεζε ησλ εηδψλ ζε θαιή 

θαηάζηαζε γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηνπο, ππνρξενχηαη δε λα αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνζέληα 
ειαηησκαηηθά είδε κε κέξηκλα, επζχλε θαη έμνδά ηνπ. 

 
ΑΟΘΟΝ 22ν 

ΞΙΖΟΥΚΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηξηπιφηππε ζεηξά Γειηίσλ Απνζηνιήο 

ζεσξεκέλα ζχκθσλα κε ηνλ ΚΒ. Σν έλα αληίγξαθν ζα ζπλνδεχεη ηα 
εκπνξεχκαηα θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν ζα ζπλνδεχεη ηνπ Σηκνιφγην Πψιεζεο 

θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.  
Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπνκέλσλ πιηθψλ, ζηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη κε ηελ 

εμφθιεζε 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο 
απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ θαη ππνγξαθεί ηνπ ζρεηηθνχ 

πξσηφθνιινπ θαη αθνχ ππνβιεζνχλ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θη δηθαηνινγεηηθά 
θαη γίλεη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ επίηξνπν ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ, 

ζχκθσλα κε ην Ν.3202/2003. 



 

ΑΟΘΟΝ 23ν 

ΘΟΥΠΔΗΠ 
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο πξνζθνκίζεη θαζπζηεξεκέλα ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε ζην Γήκν ή παξαιείςεη ηε πξνκήζεηα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν 
Γήκνο κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή ην κε εγθαίξσο 

πξνζθνκηζζέλ ή ην κε παξαδνζέλ είδνο απφ ηελ ειεχζεξε αγνξά. ’ απηή ηελ 
πεξίπησζε  ε δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο ηηκήο πνπ 

θαηαβιήζεθε πξαγκαηηθά απφ ην Γήκν ζπλεπεία ηνπ φηη ην είδνο αγνξάζηεθε 

απφ ειεχζεξν εκπφξην , φπσο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε πνπ έγηλε απφ 
ηελ αηηία απηή ζα βαξχλεη ηνλ ρνξεγεηή. 

Γηα θάζε παξάβαζε γεληθψο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο φπσο αθξηβψο θαζνξίδνληαη ζ’ απηήλ θαη ππαγνξεχνληαη 

απφ ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη ηηο αξρέο ηεο θαιήο Πίζηεσο ε Δπηηξνπή 
Πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα πξνηείλεη θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή φιεο ηηο θπξψζεηο, 

κεξηθψο ή αζξνηζηηθψο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν θαη 
ηηο απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο εθδηθάζεσο ηεο παξαβάζεσο  

αθφκε δε θαη ην πξφζηηκν αθνχ ζηαζκίζεη φια ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο 
θαζ’ ππνηξνπή παξαβάζεσο πνπ έγηλε απφ ην πξνκεζεπηή θαη ηελ ελ γέλεη 

ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
Η Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ δχλαηαη λα πξνηείλεη ηελ θήξπμε ηνπ Πξνκεζεπηή 

εθπηψηνπ. 
Οη δηαγξαθφκελεο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή θπξψζεηο είλαη άζρεηεο πξνο ηελ 

ελαληίνλ ηνπ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο, εθ’ φζνλ ε παξάβαζε ζπληζηά 

ζπγρξφλσο θαη αμηφπνηλν αδίθεκα θαζψο θαη πξνο θάζε άιιε αμίσζε, ηνπ 
Γήκνπ θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, ε νπνία  πξνέθπςε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Σα πξφζηηκα θαη νη θαηαινγηζκνί, νη νπνίνη ζα επηβιεζνχλ κεηά πξφηαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα θάζε δεκηά ε νπνία ζα 

πξνμελεζεί απφ απηφλ ζην Γήκν θαη θάζε απαίηεζε ηνχησλ θαηά ηνπ 
πξνκεζεπηή ζα θξαηείηαη απφ ηα πνζά πνπ ηνπ νθείινληαη ή απφ ηελ 

θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαιήο εθηειέζεσο ησλ φξσλ ηεο 
ζπκβάζεσο θαη ζα βεβαηνχληαη ζαλ δεκφζην έζνδν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζην Γεκνηηθφ Σακείν. 
Σν εθιεθηηθφ δηθαίσκα γη’ απηφ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Γήκν Υαλίσλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 24ν  

ΞΙΖΚΚΔΙΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑ 
Δάλ δηαπηζησζνχλ θαθνηερλίεο ή ππνβαζκηζκέλα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 

παξαδηδφκελσλ εηδψλ ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 33 & 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ 
 

ΑΟΘΟΝ 25ν  
Σν πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο θαηαθπξψλεηαη απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή. 

Ο Γήκνο Υαλίσλ έρεη ην δηθαίσκα απμνκείσζεο  ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ κε 
αλάινγε απμνκείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 
ΑΟΘΟΝ 26ν 

Κάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή απφ άιιεο 
αηηίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνκήζεηα ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή θαηά ηφπν 

αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Υαλίσλ. Δθαξκνζηέν δίθαην είλαη ην 
Διιεληθφ. 
 



 

ΑΟΘΟΝ 27ν 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί θαηά ηα λφκηκα θαη ζα αλαξηεζεί ζην 
θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 
ΑΟΘΟΝ 28ν  

Ξιεξνθνξίεο. 
Σελ παξνχζα ζα παξαιακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην Γξαθείν ηεο 

Σερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δ/λζε Γξεγνξίνπ Δ΄50 & Κ. 

θαθηαλάθε, Υαληά ηει 28213-41718, ή απφ ην website ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 
www.chania.gr 

 
Υαληά 14/12/2009 

 
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ  ΥΑΝΙΩΝ 
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