ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 2η της 20-10-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 2η Συνεδρίαση της 20-10-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 322/2014
Περίληψη: α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
οργάνων παιδικών χαρών». (ΑΡ. ΜΕΛ.70/2014)
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 20-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ συνήλθε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 14, 6ος όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΖΑΒΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 48169/16.10.2014 πρόσκληση του ΠροέδρουΔημάρχου αυτής..
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουμε τη υπ’ αρ.70/2014 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 73.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τους
Όρους Διακήρυξης και παρακαλούμε να τα θέσετε υπ’ όψιν του Σώματος.
1. Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
2. Για την έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και έλαβε υπόψη της: α) την υπαρ. 70/2014
μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού
73.800€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και
το συνημμένο σχέδιο Όρων Διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας γ) την υπαρ.270/2014
απόφαση της οικείας Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε πίστωση 73.800€.
Μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 73.800€, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%,καθώς και τους όρους διακήρυξης που έχουν ως εξής:
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό για την
«Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 1Ο . Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις
παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα
διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους :
- Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (ΦΕΚ 185Β/23-03-1993) «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει σήμερα
- Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.1) «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθμίσεις
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και όπως ερμηνεύτηκε με την υπ.
αριθμ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και πάντα με την επιφύλαξη των ειδικών
ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007.
-Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2414/96, Ν.2372/96, Ν.2414, Ν.2644/98,
Ν.3021/02, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 «
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005
«Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
- Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- Ν.2503/1997 «Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Ν.3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

- Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
Συναλλαγές».
- Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ισχύει η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2Ο Προϋπολογισμός
Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #60.000# Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), και θα
καλυφθεί από ΣΑΤΑ και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α
35.6699.0012 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
ΑΡΘΡΟ 3Ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Επιτροπή διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών Δήμου Νέας Σμύρνης, Ελ.Βενιζέλου
18, 4ος όροφος, την ……………. ημέρα ………………. και ώρα 10:00πμ έως 10:30πμ,
διάστημα κατά το οποίο οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο και η ημερομηνία
παραλαβής τους να είναι μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του
διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Ελ.Βενιζέλου 14, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 4ος όροφος, Τ. Κ.
171 21.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
Προμηθειών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 154/2014 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 4Ο Παραλαβή τευχών Διαγωνισμού– Παροχή πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο
της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από την έδρα
της τεχνικής υπηρεσίας (Δήμος Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 14 Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121,
5ος όροφος) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες
στα τηλ.:, 213 2025830 (Σ. Κωβαίου). Τα τεύχη θα δίδονται μέχρι και την
προηγούμενη του διαγωνισμού ημέρα.
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
ΑΡΘΡΟ 5Ο Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης – Δαπάνες Δημοσίευσης –
Προθεσμία διαγωνισμού

Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργειά του.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που αναδείχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία και την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με τον Ν.3548/07 όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρ. 46 του Ν.3801/09, και σύμφωνα με την υπ’ αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. και την
υπ’ αρ.204/2010 Γνωμ/ση του Δ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.
ΆΡΘΡΟ 6ο Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ'
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 7Ο . Συμβατικά στοιχεία
Τα στοιχεία της σύμβασης που προσαρτώνται σε αυτήν, κατά σειρά ισχύος, είναι τα
παρακάτω :
α. Η σύμβαση
β. Η παρούσα διακήρυξη
γ. Το τιμολόγιο προσφοράς
δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
ε. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 8ο Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
3. Συνεταιρισμοί.
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρ. 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΆΡΘΡΟ 9ο Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά :
α. Οι Έλληνες πολίτες.

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ δηλαδή ποσού χιλίων
διακοσίων ευρώ (1.200€) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.
4281/2014.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να

4.
5.

6.
7.

8.
9.

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή λύσης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
Πιστοποιητικό της/των αρμόδιας/-ιων αρχής/-ών περί ενημέρωσης ως προς τις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους
οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών), κατά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του
όσο και του ελληνικού δικαίου. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
θα αφορά όλο το προσωπικό της επιχείρησης του συμμετέχοντος αλλά και τους
εργοδότες. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ο.Ε κ.λ.π) το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά την ίδια την εταιρεία
καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (για τον
ομόρρυθμο έταιρο ή διαχειριστή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή για τον πρόεδρο, δ/νων
σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου) εφόσον αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την
επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα
δηλώνονται τα πρόσωπα που δεν έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και
επομένως δεν έχουν υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας.
Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους με ημερομηνία έκδοσης το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και
βεβαίωση εγγραφής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), από τα οποία
να προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού ασχολούνται με την
παραγωγή ή προμήθεια, οργάνων που αφορούν τα είδη του διαγωνισμού στα
οποία συμμετέχει καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου
ισοδύναμου πιστοποιητικού του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της
υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.

β. Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Μαζί με
τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει
τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται και τα
κάτωθι:
- Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό,
εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ.
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς
και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο
διαγωνισμό.

γ. Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις
ενώσεις προμηθευτών
Ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις:
1. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και
των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία επιφύλαξη.
2. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και τοποθετημένα σε σημεία που
θα υποδείξει η υπηρεσία τα υπό προμήθεια είδη.
3. Δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο έχει κατασκευαστεί το
υπό προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
5. Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα είναι ο κατασκευαστής, υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει η μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση
της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
ΑΡΘΡΟ 10Ο . Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (και
σύμφωνα με το άρθρ. 157 του Ν. 4281/2014 να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που έχει οριστεί στο άρθρο 12 της παρούσης).
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη
λήξη της να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με τη προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης
της σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 11Ο Σύνταξη προσφορών - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορας

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους
στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 3
της παρούσας διακήρυξη. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού μέρα. Στις περιπτώσεις που οι
υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις
διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα
τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή
ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και αν
αποσυρθούν από τον συμμετέχοντα όλες εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για
λογαριασμό του.
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση
από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή
θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών τους
από αυτών των όρων διακήρυξης δεν απορρίπτονται μόνο αν οι αποκλίσεις αυτές έχουν
δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, στα δικαιολογητικά συμμετοχής, δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης
και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο κάθε συμμετέχων θα υποβάλει την προσφορά του μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο
αντίγραφα (όλοι οι φάκελοι), ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία
γράμματα, και θα αναγράφει τον πλήρη τίτλο του Δήμου, τον αριθμό της μελέτης και τον
ακριβή τίτλο της, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα πλήρη στοιχεία του
προσφέροντος.
Μέσα στον φάκελο της «Προσφοράς» θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι,
που όλοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και θα ονομάζονται αντίστοιχα :
α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 9 των Όρων Διακήρυξης
και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων

β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
(τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια,
προσπέκτους κλπ, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται ανά πάσα
στιγμή, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής).
Επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα όργανα παιδικών χαρών θα συνοδεύονται από
πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 1176 και τα δάπεδα ασφαλείας από
πιστοποιητικό σύμφωνο με το πρότυπο ΕΝ 1177. Προσφορές οι οποίες δεν
περιλαμβάνουν πιστοποιητικά για όλα τα είδη, αποκλείονται. Προσφορές στις
οποίες δηλώνεται ότι τα όργανα θα πιστοποιηθούν μετά την κατασκευή τους,
αποκλείονται.
Επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα όργανα παιδικών χαρών θα πρέπει να συνοδεύονται
από γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή, τουλάχιστον 1 έτους. (εξαιρούνται
περιπτώσεις βανδαλισμού, κακής χρήσης).
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ) «Οικονομική Προσφορά» και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
υποχρεωτικά σε έντυπο αριθμημένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία, επί ποινή
αποκλεισμού, και θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους
διακήρυξης.
Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, αυτές θα μονογράφονται
κατά σελίδα από τον προσφέροντα.Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα,
πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία τους, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην
προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των
ζητουμένων υλικών, παρά για το σύνολο της προμήθειας.
Στην προσφορά θα αναγράφεται, αριθμητικώς και ολογράφως, (χωρίς ΦΠΑ) η τιμή μονάδος,
καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.Η ποσοστιαία έκπτωση, όπου
απαιτείται, θα είναι επί τοις εκατό (%) και οι τιμές, όπου απαιτούνται, θα αναγράφονται σε €,

με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία αν πρόκειται για ενδιάμεσους υπολογισμούς και
με στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε αν πρόκειται για
τα σύνολα των επιμέρους ομάδων ή για το γενικό σύνολο.
Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή
λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως.

Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και
δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της.
Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισμού σε
πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά
κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου
τον προμηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο
επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε
υπολογίσει. Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη αφού η
προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή.
ΆΡΘΡΟ 12ο Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 13ο Αντιπροσφορές-εναλλακτικές προσφορές
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι δύο εναλλακτικές
προσφορές, σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού
θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του
διαγωνιζόμενου.
ΆΡΘΡΟ 14ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας
του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ'
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται
τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους
γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους
και είναι δυνατή η προσβολή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τις διατάξεις
του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης , δε γίνονται δεκτές.

τους

ΆΡΘΡΟ 15ο Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται
προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης πράγμα για το οποίο θα κάνει υπεύθυνη
δήλωση ο προμηθευτής.
Προσφορά στη οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Γενικά για την προέλευση των προσφερόμενων υλικών θα ισχύουν οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 16ο Αποσφράγιση των προσφορών – Αξιολόγηση προσφορών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά
φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από ο παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί στη συνέχεια της διαδικασίας την ίδια ημέρα του διαγωνισμού ή σε άλλη
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσης, η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και έχει
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Προσφορά που είναι αόριστη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν
κατά τη κρίση του αρμόδιου για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΆΡΘΡΟ 17ο Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
γνωμοδότησή του προς την οικονομική επιτροπή μπορεί να προτείνει:
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη τη ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο
προμηθευτής.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην
πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με
την με την περίπτωση α του ιδίου άρθρου.
Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών,
για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής
επιλέγεται με κλήρωση.
Στην περίπτωση που το γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για :
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικού,
για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής
Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
Τελική ματαίωση της προμήθειας
Τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στη παράγραφο 1 του άρθρου 21 του
ΕΚΠΟΤΑ αρχές.
ΆΡΘΡΟ 18ο Ανακοίνωση αποτελέσματος
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος
και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο
24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά
ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της
ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 19Ο Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της
προμήθειας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν4281/2014.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης
και να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου παράδοσης, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 21 των παρόντων όρων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την
παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 20ο Δασμοί
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής
δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
ΆΡΘΡΟ 21ο Χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας – Αναπροσαρμογή τιμών
Ο χρόνος παράδοσης, δηλ. η προμήθεια και η εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και
η παράδοση ολόκληρου του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, ορίζεται σε είκοσι (20)
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Αναπροσαρμογή τιμών δεν προβλέπεται.
ΆΡΘΡΟ 22ο Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 23ο Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 29, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 24Ο Χρόνος και τρόπος παραλαβής
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό
Συμβούλιο και πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 25ο Κρατήσεις - Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας και υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους,
τέλη, δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κ.λ.π. κατά τις κείμενες
διατάξεις ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας για τις χρηματοδοτούμενες από ΣΑΤΑ
προμήθειες. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά ή συνολικά, με
την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
δήμων και κοινοτήτων" και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και πληρωμής του

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (άρθρα 36 & 37) με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση
των αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.
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