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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Θέρµης  Nοµού  Θεσσαλονίκης  έχοντας υπόψη α)την µε αριθµό 207/2016 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης και   έγκρισης  των τεχνικών 

προδιαγραφών ,έτσι όπως   περιγράφονται  στη  µελέτη  µε α/α   01/2016 της  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  β) την µε αριθµό 896/16654/18-05-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί 

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  και γ)την µε 

αριθµό 216/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων  διακήρυξης ,  

προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. 11389/93 Υ.Α. "Περί ενιαίου κανονισµού 

προµηθειών ΟΤΑ“  και του ν. 3852/2010 για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ 

ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»  σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της  µελέτης  µε α/α  01/2016 και µε τους 

παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1° 

Ισχύουσες  διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

α) Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) 

β) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

γ) Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-

1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

δ)Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 

204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

ζ)Της ΚΥΑ  Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία ρυθµίζονται 

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών ,Μεταφορών και 

∆ικτύων.  

η)Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές 

ρυθµίσεις». 
θ)Του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α78-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις » 
ι) Της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των 

διατάξεων του Μέρους Β’ του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 31η ∆εκεµβρίου 2015, εκτός αν 

ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. 
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ια)Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4354/2015 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των 

διατάξεων του Μέρους Β’ του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός αν 

ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις του. 

Ιβ)Του άρθρου 93 του ν.4386/2016 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ 

του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους 

διατάξεις του. 

ιγ)Του άρθρου 3  του ν.4380/2016 µε την οποία ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ 

του νόµου 4281/2014, αρχίζει από την 1
η
 Ιουνίου του  2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους 

διατάξεις του. 

 

Άρθρο 2° 

Συµβατικά  στοιχεία  

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η ∆ιακήρυξη 

β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

δ) Ο Προϋπολογισµός  

ε) Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Άρθρο 3° 

Τόπος  και  χρόνος  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία  της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου Θέρµης 

,που βρίσκονται επί της οδού Σωτήρη Πέτρουλα 24  , στη Θέρµη ,τηλ.2310-483400    την 

13/06/2016, ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα από 10:00 π.µ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και 

µέχρι 10:30 π.µ.(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισµών.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα ή  

χωρίς τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 6 της παρούσας δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θέρµης 

(Πλατεία ∆ηµοκρατίας 1 ,Θέρµη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 

στην υπηρεσία (πρωτοκολλούνται) µέχρι την προηγουµένη  εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. Για προσφορές που παραλαµβάνονται  εγκαίρως από την Υπηρεσία 

Πρωτοκόλλου δεν  απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπου κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε αυτός 

θα γίνει την  21/06/2016 ηµέρα  Τρίτη στον ίδιο τόπο  και ώρα. 

 

Άρθρο 4° 

Προϋπολογισµός προµήθειας-Αντικείµενο προµήθειας  

 Η προµήθεια, προϋπολογισµού 62.730,00€ µε ΦΠΑ 23% ή 51.000,00€ χωρίς ΦΠΑ ,θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του 2016 και συγκεκριµένα τον  Κ.Α. 02.15.7135.047,  θα χρηµατοδοτηθεί από 

ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί δε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου 

κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ".  

Στην τιµή προσφοράς  περιλαµβάνεται το κόστος  µεταφοράς  και τοποθέτησης  στο  σηµείο που θα υποδειχθεί 

από την  καθ ύλη αρµόδια υπηρεσία . 

Ο ∆ήµος σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισµένων  ποσοτήτων  

ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύµβασης υπάρχουν ποσότητες που  δεν έχουν 

απορροφηθεί από το ∆ήµο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο ∆ήµος να µην τις 

απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καµία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του ανάδοχου.  
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Αντικείµενο του διαγωνισµού  αποτελεί η προµήθεια  και τοποθέτηση αποδυτηρίων ελαφριάς 

προκατασκευής στην τοπική κοινότητα Αγ. Αντωνίου της δηµοτικής ενότητας Βασιλικών του ∆ήµου 

Θέρµης. 

 Αναλυτικά οι περιγραφές των ειδών καθώς και οι ποσότητες αυτών, αναφέρονται στην µελέτη 

µε α/α  01/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 5
ο
 

∆ικαιούµενοι  συµµετοχής  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 

β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

γ) Ενώσεις προµηθευτών, εφ΄ όσον γι΄ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

εφόσον ασκούν εµπορική ,βιοτεχνική ή βιοµηχανική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού. 

 

Άρθρο 6° 

∆ικαιολογητικά  συµµετοχής  στον  διαγωνισµό  
 Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 

αποκλεισµού: 

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της διακήρυξης .Η 

εγγυητική επιστολή συµµετοχής  πρέπει να έχει ισχύ επί ένα την µήνα µετά λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς  (δηλ. τετράµηνη  ισχύ το ελάχιστο από τη  διενέργεια  του διαγωνισµού). 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 

στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών 

αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στα Ελληνικά.  

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι  α),ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

για όλους όσους εργάζονται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην επιχείρηση (Ι.Κ.Α.) και β),ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσείς τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να αναφέρεται Ι) ότι ο προµηθευτής έλαβε γνώση των όρων της 

διακήρυξης και τους αποδέχεται  ΙΙ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. ΙΙΙ) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. .Τα περί εκκαθάρισης και 

αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν απαιτούνται στην περίπτωση  που οι συµµετέχοντες είναι ατοµικές 

επιχειρήσεις.  

 

Η Υπεύθυνη δήλωση πρέπει  να φέρει ως  ηµεροµηνία σύνταξης την ηµέρα κατάθεσης ή 

αποστολής του φακέλου συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 

  

5.Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο υπεύθυνος επικοινωνίας  , ο τηλεφωνικός αριθµός  

και αριθµός  FΑΧ  επικοινωνίας.    
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6.Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της 

οικονοµικής  προσφοράς τις ζητούµενες από το τιµολόγιο προσφοράς περιγραφές ειδών και 

ποσότητες .  

 

 

7.Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συµµετεχόντων   επιχειρήσεων κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας για την κατάθεση του φακέλου συµµετοχής ενώπιον της επιτροπής διενέργειας  

απαιτούνται τα παρακάτω: 

 

Για  τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό τους, 

εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου 

θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι, 

εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή µε ταυτόχρονη 

προσκόµιση της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής θα κατατίθεται  

πρακτικό  ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο 

συγκεκριµένο διαγωνισµό  . 

Επίσης πρέπει να κατατίθεται σε κάθε περίπτωση και υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα 

Συµβούλου ,  στην οποία θα αναγράφονται τα µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και ότι  αυτό 

είναι σε ισχύ.  

 

Οι Ι.Κ.Ε. ,οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή 

οποιαδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από 

άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την νοµιµότητας της εκπροσώπησης ή της  νόµιµης 

εξουσιοδότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της 

επιχείρησης (καταστατικό ή τροποποίηση αυτού θεωρηµένο αρµοδίως).Επιπλέον πρέπει να 

κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι 

σε ισχύ. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  από τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα προσκοµίζεται και    

έγγραφη εξουσιοδότηση  του εκπροσωπούµενου. 

 

Εάν οι προµηθευτές είναι ατοµικές επιχειρήσεις ,συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την επίδειξη της 

ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  υποβάλλεται  µαζί µε την προσφορά 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, του εκπροσωπούµενου και επίδειξη της  

ταυτότητα τους του εκπρόσωπου. 

 

Σε περίπτωση εκπροσώπησης  ένωσης προµηθευτών κατατίθεται συµβολαιογραφική  πράξη περί 

εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ηµέρα του διαγωνισµού.  

 

Όλες οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του άρθρου 6 ,αλλά και των υπολοίπων άρθρων της παρούσας 

διακήρυξης ,  θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της συµµετέχουσας επιχείρησης και δεν 

απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις καθώς και για 

τις έγγραφες εξουσιοδοτήσεις είτε συµµετεχόντων είτε τρίτων.  

 

Γλώσσα  σύνταξης των  παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική.   

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη 

µετάφραση στα Ελληνικά.  

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα  

 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,όταν αυτά έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό 

∆ηµόσιο ή φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα ,αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα 
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Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων  ηµεδαπών  ,αυτά πρέπει να 

είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ,αλλοδαπών εγγράφων  ,αυτά πρέπει να είναι 

ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.  

 

Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη 

µορφή φωτοαντίγραφου. 

 

 

Άρθρο 7° 

Φάκελος  προσφοράς  
        Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές : 

7.1.Υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), όπου έξω απ' αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ακόλουθα: 

α. Προσφορά προς το ∆ήµο Θέρµης  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ 

ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» 

β. Αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. 

γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς µέσα σε υποφάκελο τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που αυτά ζητούνται και 

κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση 

συµµετοχής. 

 

7.2. Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι 

διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν  ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται 

σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα είδη. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από  τεύχος µε ασαφείς ή 

ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί ,ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες.  

 

Οι συµµετέχοντες µε την υποβολή της Προσφοράς τους, θα καταθέσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση η οποία 

θα αναγράφει ότι σε περίπτωση που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι της Προµήθειας, θα καταθέσουν τις 

απαραίτητες, πλήρεις και αναλυτικές  µελέτες των µονάδων οι οποίες θα χρειαστούν για την έκδοσης 

άδειας δόµησης, από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης αλλά και για τη χρήση τους σε οποιαδήποτε 

άλλη Υπηρεσία, προκειµένου να χαρακτηριστεί νόµιµη η κατασκευή και η αντίστοιχη δαπάνη της, 

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ   ΜΕΛΕΤΗ,   ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ µε την απαραίτητη  στατική επάρκεια, 

ΜΕΛΕΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ κ.λπ.) 

υπογεγραµµένες από τους κατά νόµο µελετητές µηχανικούς. Ο  ∆ήµος Θέρµης µε την αρµόδια 

υπηρεσία δόµησης,  διατηρεί   το δικαίωµα βελτιώσεων, µε    παράλληλη    υποχρέωση   αποδοχής    

τους    από    τους συµµετέχοντες. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

παράσχει στην υπηρεσία δόµησης, πλήρεις φακέλους των µελετών αυτών (και µόνον), 

υπογεγραµµένων από τους κατά Νόµο  µελετητές Μηχανικούς, σε όσες περιπτώσεις απαιτεί η 

έκδοση Άδειας δόµησης από τους ∆ήµους, στο γήπεδο το οποίο θα εγκατασταθούν τα αποδυτήρια. 

 

 Η όλη κατασκευή των εν λόγω αποδυτηρίων, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση 

αναγνωρισµένου φορέα.  
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Γλώσσα σύνταξης των παραπάνω δικαιολογητικών η Ελληνική 

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα  

και ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 6. 

 

Η επιτροπή διενέργειας µπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσκόµιση πρωτότυπων 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη 

µορφή φωτοαντίγραφου. 

 

 

7.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

υποφάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επί 

ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές θα είναι συνταγµένες στο έντυπο οικονοµικής 

προσφοράς της µελέτης.  

 

7.4. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής ,τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

7.5. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της 

ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

7.6.Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές. Η 1η σειρά θα περιέχει τα πρωτότυπα ή ακριβή 

αντίγραφα επικυρωµένα από αρµόδια αρχή δικαιολογητικά και στοιχεία ή φωτοαντίγραφα και η 

δεύτερη σειρά φωτοαντίγραφα. Για κάθε σειρά θα υπάρχουν ξεχωριστοί σφραγισµένοι υποφάκελοι 

και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

7.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει 

τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και 

σφραγίζει αυτήν. H   προσφορά   απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή  διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

7.8. Ο  προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 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 ο προσφέρων πρέπει 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 διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

 

7.9 ∆ιευκρινήσεις  επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται  µόνο όταν ζητούνται 

από την  Επιτροπή   ∆ιαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού  είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο 

της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 

µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

 

Άρθρο 8
ο
 

Τρόπος  διενέργειας  του  διαγωνισµού  – Ανακήρυξη  µειοδότη  
 

8.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

µέσα στην προθεσµία και µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης.  
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8.2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισµό. 

 

8.3. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δηµόσια στην 

αποσφράγιση των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 

πρόσκληση. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία 

προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται από  την πρόσκληση. 

∆ικαίωµα να παρευρίσκονται στη δηµόσια αποσφράγιση των προσφορών έχουν µόνο όσοι 

κατέθεσαν έγγραφη προσφορά. 

 

8.4. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 

αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στον 

διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 

8.5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο, ακόµη και αν το ίδιο είναι αρµόδιο 

και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τη συµµόρφωση των 

διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

 

8.6. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην 

επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι 

αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 

προσφορών παραµένουν σ' αυτό. 

 

8.7. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές 

στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ανάδοχος της 

προµήθειας ανακηρύσσεται εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του  

προϋπολογισµού της µελέτης.  
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου  Θέρµης 

µετά  από προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού οργάνου.  Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί 

και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συµφωνεί 

και ο µειοδότης. 

 

 

Άρθρο 9° 

Προσφερόµενη  τιµή  

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον  προϋπολογισµό της 

Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 

παράδοση και τοποθέτηση των υλικών. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον 

προµηθευτή µέχρι και την οριστική  παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προµήθειας. 

Αποκλείεται αναπροσαρµογή των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν 

του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η  προσφορά µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

Άρθρο 10° 
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Χρόνος  ισχύος  προσφορών  
10.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές  για τρεις  (3) µήνες από την 

ηµεροµηνία  της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

10.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα τριών µηνών. 

 

Άρθρο 11° 

Εγγύηση  Συµµετοχής  

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό  των  1.020,00€ (51.000,00€ χ 2%)  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την οποία κατατίθεται προσφορά. 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.(∆ήµος Θέρµης) 

Τον αριθµό της εγγύησης. 

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆ήµου Θέρµης , που διενεργεί το διαγωνισµό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  Πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράµηνη ισχύ από 

την ηµεροµηνία   διενέργειας του διαγωνισµού 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα 

πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση και χρόνο ισχύος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 
H εγγυητική µπορεί να έχει και τη µορφή γραµµατίου σύστασης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

 

Άρθρο 12
ο
 

Γλώσσα  σύνταξης  των  προσφορών  

Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα 

έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα 

και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας.  

 

Άρθρο 13° 

Μερικές  προσφορές  - Αντιπροσφορές  – Πλήθος  προσφορών  

∆εν επιτρέπονται µερικές προσφορές.  
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Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών και της τεχνικής προσφοράς . 

Σε περίπτωση ύπαρξης  δύο  ή περισσοτέρων προσφορών εκ µέρους ενός διαγωνιζοµένου, η Ε.∆.∆. 

παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθµων προσφορών µε 

κλήρωση. 

 

Άρθρο 14° 

Ενστάσεις  προ  της  υπογραφής  της  σύµβασης  
14.1. 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 τη διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης 

µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, 

µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο στην αρµόδια 

για τη διενέργεια του διαγωνισµού επιτροπή  κατά την διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 

 

14.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο  από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 

της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 15
ο
  

Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις 

Στη συµβατική αξία της προµήθειας  , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4%  

β)0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

γ) Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε 

εφηµερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του 

Ν.3801/2009) και  εγκύκλιος  11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 

αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων διαγωνισµών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.».Το κόστος δηµοσίευσης που βαρύνει τον ανάδοχο 

υπολογίζεται περί τα 250,00€ ανά δηµοσίευση. 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον ∆ήµο. 

δ)Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των σχετικών 

παραστατικών δαπάνης . 

 

Άρθρο 16
ο
 

Ανακοίνωση  κατακύρωσης  – Υπογραφή  της  σύµβασης  
16.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Το είδος. 

Την ποσότητα. 

Την τιµή. 

Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. 

Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.  

Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 



  ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 10 -  από 13 
 
 

Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

16.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

16.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

εξαµήνου, από το οποίο να 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 έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εάν σε κάποια χώρα, 

συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 

δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση του 

ανάδοχου  ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Το πιστοποιητικό περί 

εκκαθάρισης και αναγκαστικής εκκαθάρισης δεν ζητείται  για ατοµικές επιχειρήσεις.  

16.4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 33 και 35 του Ενιαίου Κανονισµού 

Προµηθειών ΟΤΑ. 

Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α. 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 

Άρθρο 17
ο
 

Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης  -Ρήτρες   
Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να 

είναι συνταγµένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το ∆ηµόσιο και να έχει ισχύ 39(τριανταεννέα) 

µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει 

απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β) Τον εκδότη. 

γ) Να απευθύνεται στον ∆. Θέρµης 

δ) Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ) Τον αριθµό της σχετικής απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος   και τα προς προµήθεια υλικά. 

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ∆. Θέρµης και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή 

µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

ια) Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι : 

Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, της εγγυητικής  

καλής εκτέλεσης  ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 
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Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα υλικά που θα προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς 

τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών  της προσφοράς και ότι θα είναι στο 

σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας , απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται µετά από σχετική έγκριση του πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία δεν µπορεί να απέχει χρονικό διάστηµα 

περάν  των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του  σχετικού 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και  την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 

συµβαλλόµενους. 

 

Μετά την έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής ,η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

µέχρι της παραλαβής από το γραφείο προµηθειών της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα 

υπέχει θέση εγγυητικής καλής λειτουργίας. 

Μετά την παραλαβή της εγγυητικής καλής λειτουργίας η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 

στον ανάδοχο. 

 

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

H   εγγυητική     καλής   εκτέλεσης   µπορεί   να έχει και τη µορφή γραµµατίου σύστασης   του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 

Άρθρο 18
ο
 

Υποβολή  δειγµάτων  
Κάθε διαγωνιζόµενος εφόσον του ζητηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών  υποχρεούται να υποβάλλει  πλήρη δείγµατα των υλικών που προσφέρει. Η υποβολή 

των δειγµάτων αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αξιολόγησης των προσφορών και η αποδοχή 

τους δεν απαλλάσσει, σε καµία περίπτωση, τον προσφέροντα από την υποχρέωσή του να παραδώσει 

υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 

Άρθρο 19
ο 

Προσωρινή  - Οριστική  Παραλαβή  των  υλικών-Χρόνος  εγγύησης  καλής  

λειτουργίας-Εγγυητική  καλής  λειτουργίας  

Η προσωρινή παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει δέκα πέντε (15) ηµέρες µετά την 

παράδοση της προµήθειας , από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής 

µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση των 

κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις 

ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος 

δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά 

τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρόπο. 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από αρµόδια τριµελή Επιτροπή του ∆ήµου,  

η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιµέτρηση και εξέταση αυτού. 

Η οριστική παραλαβή των υλικών γίνεται µετά από :  

α) µακροσκοπικό έλεγχο 

β) πρακτική δοκιµασία 

 Η προσωρινή παραλαβή γίνεται µετά από µακροσκοπικό έλεγχο και συντάσσεται   πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 

απόρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιµασίας η οποία θα διαρκέσει τρεις 

(3) µήνες από την προσωρινή παραλαβή. 

Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση που 

παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του 
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οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ήµο και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του ∆ήµου για 

την έγκριση ή απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια ειδών, ορίζεται σε ένα (1) χρόνο και 

ξεκινά από την ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του σχετικού πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής. 

Η εγγυητική  καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια ειδών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 

καθαρής συµβατικής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ),  µε διάρκεια ισχύος 15 µήνες από την ηµεροµηνία   

έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή Πιστωτικού Ιδρύµατος και κατατίθεται πριν την αποδέσµευση 

της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης.  

H   εγγυητική     καλής   λειτουργίας    µπορεί   να έχει και τη µορφή γραµµατίου σύστασης   του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα ο 

∆ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την 

ανάλογη µείωση του τιµήµατος, είτε την αποκατάσταση των συµφωνηµένων ιδιοτήτων. Μετά το 

πέρας του χρόνου  της εγγύησης καλής λειτουργίας και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της 

διακήρυξης και της µελέτης αυτή επιστρέφεται στον ανάδοχο. 

 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα ζητούµενα από αυτόν είδη  σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και της προσφοράς. 

  

Άρθρο 20
o 

∆ιάρκεια  της  σύµβασης  -  Τόπος  & Χρόνος  παράδοσης  

Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών  θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας ,µετά την υπογραφή της σύµβασης διάρκειας δώδεκα (12) µηνών και  η µεταφορά , 

τοποθέτηση και συναρµολόγηση θα γίνει µε  δαπάνες του προµηθευτή και αφού προηγουµένως 

γίνει συνεννόηση µε την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η παράδοση των περιγραφοµένων ειδών, θα 

γίνεται  ανάλογα  µε τις ανάγκες του ∆ήµου, έτοιµα προς χρήση, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες και όχι σε διάστηµα µεγαλύτερο των σαράντα (40) ηµερών από την έγγραφη παραγγελία 

προς τον προµηθευτή. 

Η  τοποθέτηση (συναρµολόγηση και έτοιµων προς χρήση) των αποδυτηρίων  θα γίνει  σε βάση 

έδρασης του γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Αντωνίου και µετά την ολοκλήρωση των 

πρόδροµων εργασιών ήτοι κατασκευή βάσης έδρασης , δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ,ηλεκτρικής 

σύνδεσης κ.τ.λ. 
 Επιπροσθέτως, ο χρόνος παράδοσης θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επί πλέον από την 

ηµεροµηνία λήξης παράδοσης της προµήθειας.  

Η σύµβαση  θα µπορεί να παραταθεί, για έως και έξι (6) µήνες ,εφόσον κριθεί αναγκαίο, επί πλέον 

από την ηµεροµηνία λήξης , κατόπιν έγκρισης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπό τους αυτούς όρους 

και συµφωνίες και χωρίς αύξηση του συµβατικού ή ποσοτικού αντικειµένου αυτής. 

Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει το συµβατικό αντικείµενο. 

  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 

Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 21
ο
 

Ευθύνη αναδόχου,   

Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των 

πωλουµένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. 

Στην περίπτωση παράδοσης ακαταλλήλου ή ελαττωµατικού υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να 

το αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να µεταφέρει το 

ακατάλληλο ή ελαττωµατικό υλικό µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες  ηµέρες.  



  ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 13 -  από 13 
 
 

 

 Άρθρο 22
o
 

Κήρυξη προµηθευτή ως έκπτωτου-κυρώσεις 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 

σχετική σύµβαση ή για τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  

Ο προµηθευτής που δεν παραδίδει εντός των  προθεσµιών  που ορίζει το άρθρο 20 της  διακήρυξης, 

σε εφαρµογή του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Στον προµηθευτή που κηρύχθηκε έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις  του ΕΚΠΟΤΑ. που 

προβλέπονται στα άρθρα 33 και 35. 

Σε περίπτωση απόρριψης συµβατικών υλικών ή αντικατάστασης ισχύουν τα οριζόµενα στο 

άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ  

Για όσα δεν προβλέφθηκαν µε την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  

 

Άρθρο 23
ο
 

Τρόπος  -  χρόνος  πληρωµής  –Τρόπος  τιµολόγησης  
Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή και τη 

σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής , κατόπιν προσκόµισης του σχετικού 

παραστατικού δαπάνης  και εφόσον καταβληθούν οι δαπάνες δηµοσίευσης. 

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα παραλαβής 

από το λογιστήριο του ∆ήµου ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού και 

εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια  υπηρεσία (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36, 

παρ. 6). 

 Για όλα τα  είδη θα εφαρµόζεται η τιµή που δόθηκε µε την οικονοµική προσφορά του  ανάδοχου.  

 

Άρθρο 24° 

Χορήγηση  προκαταβολής  
∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

Άρθρο 25
ο 

Λήψη  πληροφοριών  - ∆ηµοσίευση  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισµού, τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες είτε από την  Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης (2
ο
  χλµ Θέρµης –Τριαδίου) είτε µέσω 

ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήµατος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης . Αρµόδιοι υπάλληλοι 

οι κ.κ. Κυριάκης Μιχαήλ   &  Κολοκυθάς Αθανάσιος τηλ 2310-478027,2310-478029 FAX 2310-

478046. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µία (1) φορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε 

αριθµό  11389/23-3-93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα 

του νοµού Θεσσαλονίκης. Η διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης (www.dimosthermis.gr) 

 

 
Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

.                     ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  


