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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 
 Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τα 

αυτοκίνητα καθαριότητος και  τα mini buses  του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

 Η παράδοση του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται από τον προµηθευτή 

τµηµατικά σε κατάλληλο συγκρότηµα δεξαµενής καυσίµου - αντλίας πετρελαίου µε 

ηλεκτρονικό µετρητή όγκου του πετρελαίου που υποχρεούται να εγκαταστήσει σε 

χώρο που θα του υποδείξει η Υπηρεσία. Το συγκρότηµα αυτό θα παραµένει στη 

χρήση του ∆ήµου για όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης που θα 

υπογραφεί µε τον προµηθευτή. Η δεξαµενή θα έχει ικανή χωρητικότητα περίπου 

15.000lt, ώστε να διασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών του στόλου οχηµάτων του 

∆ήµου σε πετρέλαιο κίνησης για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων περίπου. Το 

συγκρότηµα δεξαµενής και αντλίας θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς ασφαλείας περί αποθήκευσης και 

διανοµής υγρών καυσίµων του Ελληνικού Κράτους (Πυροσβεστική κ.λ.π.).  

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 500.000,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α . 

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 20.6641.08 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

για το Ο.Ε. 2013.     

      ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ     24   / 12 / 2012 
 

                                   Ο συντάξας 
 
 

                                   Ιωάννης  Κολλύρης  
                                    Πολ.  Μηχανικός Τ.Ε. 

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων     
για την κίνηση µεταφορικών 
µέσων  
Α.Μ :    30 / 2012 
Προϋπολογισµός: 500.000,00 €  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
€ 

1 Προµήθεια πετρελαίου 
κίνησης 

344.493 Λίτρα 1,180 € 406.501,74 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ : 

 
406.501,74       

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 2,33 

ΣΥΝΟΛΟ: 406.504,07 

                             Φ.Π.Α.23%:         93.495,93 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 500.000,00 
               
   

        
 
 
 
 
       ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ     24  / 12 /2012 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
   
  
 
 

Η Α/ Προϊστάµενος 
∆/νσης Περιβάλλοντος  

 
 
 
 

∆ηµήτρης Σιδέρης 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο Συντάξας 
 
 
 
  

Ιωάννης Κολλύρης 
Πολ.  Μηχανικός Τ.Ε. 

 

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων     
για κίνηση µεταφορικών µέσων  
Α.Μ :    30 / 2012 
Προϋπολογισµός: 500.000,00 €  
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ          
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
 Για την προµήθεια ενός λίτρου πετρελαίου κίνησης το οποίο πληροί τις 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο Φ.Ε.Κ. 336Β / 5-5-94 και µε τον τρόπο 
που περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση.  

 
Ενδεικτική  Τιµή Μονάδος  
1,180  (€) (ένα  ευρώ  και εκατό 
ογδόντα λεπτά) 

 
 
 
       ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ,    24  / 12 / 2012 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Α/ Προϊστάµενος 
∆/νσης Περιβάλλοντος 

 
 

∆ηµήτρης Σιδέρης 

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

O Συντάξας 
 
 
 
 

Ιωάννης  Κολλύρης  

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων 
για κίνηση µεταφορικών µέσων 
Α.Μ :  30 / 2012 

Προϋπολογισµός: 500.000,00 € 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 



  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2011 4 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     

                                                ΤΥΠΟΣ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
                                     (Για συµπλήρωση από τον  προµηθευτή) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ,     /     / 2012 
 

 

 

                                             Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΚΠΤΩΣΗΣ  ΣΤΗ 

ΜΕ ΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.             ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

(ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ) 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
  

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων     
για κίνηση µεταφορικών µέσων  
Α.Μ :    30 / 2012 
Προϋπολογισµός: 500.000,00 €  
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
 
 Η  Ε.Σ.Υ. αφορά την προµήθεια  πετρελαίου κίνησης, για τα αυτοκίνητα της 
Καθαριότητας, τα αυτοκίνητα της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας (mini buses) του ∆ήµου 
Χαλανδρίου. 
  
ΑΡΘΡΟ 2Ο (Ισχύουσες διατάξεις)   
  
Η προµήθεια αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. Την  απόφαση µε  αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως 
του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93). 

2. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα». 
3. Το Ν.2307/1995/Α’ 113   «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις. » 

4. Το Ν.2539/1997/Α΄244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.» 

5. Τον Ν.3463/06 «Νέος ∆ηµοτικός  & Κοινοτικός Κώδικας 
6. Τον Ν.3548/2007 Α΄68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
7. Το Ν.3801/2009 Α΄163, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης 
και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.» 

8. Το Ν.3852/2010 Α΄87   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » από την έναρξη 
της ισχύος του. 

9. Το  Π.∆. 59 /16-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 63/ Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ  «περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος ,της ενέργειας, 
των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών », όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε.       

10. Το Π.∆.  60/16-3-2007 (Φ.Ε.Κ.64/ Α)  «προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής 
και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της16ης /11/2005   » 

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων     
για κίνηση µεταφορικών µέσων  
Α.Μ :     30 / 2012 
Προϋπολογισµός: 500.000,00 €  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
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11. Ο Ν. 370/95  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό 
∆ίκαιο». 

 
12. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 

προµήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 
2286/95. 

 
13. Tο Ν.3886 /2010 «Περί δικαστικής προστασίας» 

 
14. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
     15.Το  Π.∆.118 ,Φ.Ε.Κ. 150/10-7-2007 άρθρο15,παρ.6 «Κανονισµός  

      Προµηθειών του ∆ηµοσίου. » 
 

     16.  Λαµβάνοντας υπ’ όψη : 

- το υπ’αριθµ.24866/5-12-2012 πρωτ. έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης 

για την έγκριση εκκίνησης διενέργειας δηµοσίου διαγωνισµού : 

 «Προµήθεια καυσίµων  για κίνηση µεταφορικών µέσων   » ,  το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε   την σκοπιµότητα ανάθεσης της 

Προµήθειας «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών 

µέσων» µε την υπ’ αριθµ.  379/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο (Πληρωµή Αναδόχου ) 
 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µετά το τέλος της καλής 
και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της προµήθειας, µε την προσκόµιση τιµολογίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις) 

 
Στην επιµέρους τιµή περιλαµβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προµηθευτού και 
οι νόµιµες κρατήσεις. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι 
οποίες θα απαιτηθούν. Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη κλπ. βαρύνουν τον 
προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη τιµή, καµία αµφισβήτηση ή 
ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτού, για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης, δεν 
είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές.  
Επίσης βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., και λοιπές κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο (Τιµές Τιµολογίου) 

 

Οι τιµές τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια και 
σύµφωνα µε τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται 
στα οικεία  άρθρα. Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση, οι 
νόµιµες κρατήσεις και όλη η απαιτούµενη εργασία για την παράδοση τους. 
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 ΑΡΘΡΟ 6Ο (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 
Α) Με κάθε προσφορά απαραίτητα και µε ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να 
κατατεθεί έγγραφο αρµόδιας υπηρεσίας στο οποίο να φαίνεται ότι οι υπό 
προµήθεια ποσότητες πετρελαίου κίνησης πληρούν τις κρατικές προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές 
που καθορίζονται µε αποφάσεις του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου. 

  
Β) Η έγγραφη δήλωση του κάθε διαγωνιζόµενου ότι προτίθεται να εγκαταστήσει 
δωρεάν την δεξαµενή 15.000lt και την ογκοµετρική ηλεκτρική αντλία για την 
αποθήκευση του πετρελαίου κίνησης θα εκτιµηθεί ανάλογα κατά το στάδιο της 
αξιολόγησης. 

  
 Γ) Η εγκατάσταση της δεξαµενής και της αντλίας καθώς και η παράδοση του 
πετρελαίου κίνησης θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου και σε σηµείο που θα 
υποδειχτεί από την αρµόδια υπηρεσία. 

  
∆) Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των 48 ωρών. 
Σηµειώνεται ότι η παράδοση του πετρελαίου θα πρέπει να γίνεται κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

  
Ε) Η έγγραφη δήλωση του κάθε διαγωνιζόµενου ότι προτίθεται να συντηρεί 
δωρεάν τη δεξαµενή πετρελαίου σε ετήσια βάση θα εκτιµηθεί ανάλογα κατά το 
στάδιο αξιολόγησης. 
 
ΣΤ) Σηµειώνεται ότι για να είναι δυνατή η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών 
θα πρέπει να δηλώνεται η έκπτωση ανά λίτρο πετρελαίου, από την ΜΕΣΗ 
ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (Μ.Χ.Τ.) τιµή που προτίθεται να προσφέρει ο κάθε 
διαγωνιζόµενος. 
Η ανωτέρω απαίτηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να τηρηθεί από όλους τους 
διαγωνιζόµενους σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα αποκλείεται από τα 
υπόλοιπα στάδια του διαγωνισµού. 

  
Ζ) Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική καλής εκτέλεσης αξίας 10% της συνολικής 
δαπάνης (άνευ ΦΠΑ) χρονικής διάρκειας ενός έτους. 

  

 

                       ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ    24  / 12 / 2012 
                                                           
                                                                                                   ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

  
 
 
  
 

 
 
 
 

Ο /Α Προϊστάµενος 
∆/νσης Περιβάλλοντος 

 
∆ηµήτρης Σιδέρης 

Πολ.Μηχανικός Τ.Ε. 

O Συντάξας 
 
 
 

 Ιωάννης Κολλύρης 
Πολ.  Μηχανικός  Τ.Ε. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 

Άρθρο 1ο
  : Αντικείµενο προµήθειας 

 
 Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια πετρελαίου κίνησης για κίνηση 
µεταφορικών µέσων, λεωφορεία ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας  (mini buses), του ∆ήµου 
Χαλανδρίου. 

 

Άρθρο 2ο
  : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προµήθεια αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
 

1. την  απόφαση µε  αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί 
εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 
185/23.3.93). 

2. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα». 
3. Το Ν.2307/1995/Α’ 113   «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις. » 

4. Το Ν.2539/1997/Α΄244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.» 

5. Τον Ν.3463/06 «Νέος ∆ηµοτικός  & Κοινοτικός Κώδικας 
6. Τον Ν.3548/2007 Α΄68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
7. Το Ν.3801/2009 Α΄163, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.» 

8. Το Ν.3852/2010 Α΄87   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » από την 
έναρξη της ισχύος του. 

9. Το  Π.∆. 59 /16-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 63/ Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ  «περί συντονισµού 
των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος ,της 
ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών », όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε.       

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων     
για κίνηση µεταφορικών µέσων  
Α.Μ :    30 / 2012 
Προϋπολογισµός: 500.000,00 € 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
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10. Το Π.∆.  60/16-3-2007 (Φ.Ε.Κ.64/ Α)  «προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού 
των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της16ης /11/2005   » 

11. Ο Ν. 370/95  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό 
∆ίκαιο». 

 
12. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και 

αφορούν προµήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε 
το Ν. 2286/95. 

 
13. To N. 3886/2010  «Περί δικαστικής προστασίας.»  

 
14. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 
15. Π.∆.118 ,Φ.Ε.Κ. 150/10-7-2007 άρθρο15,παρ.6 «Κανονισµός  

                Προµηθειών του ∆ηµοσίου.» 
 

           16.  Λαµβάνοντας υπ’ όψη : 

- το υπ’αριθµ.24866/5-12-2012 πρωτ. έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης 

για την έγκριση εκκίνησης διενέργειας δηµοσίου διαγωνισµού : 

 «Προµήθεια καυσίµων  για κίνηση µεταφορικών µέσων   » ,  το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε   την σκοπιµότητα ανάθεσης της 

Προµήθειας «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών 

µέσων» µε την υπ’ αριθµ. 379/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 
 

 

Άρθρο 3ο
  : Συµβατικά στοιχεία 

   
 Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
β) Το Τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου 
γ) Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
δ) Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων και  
ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου). 
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Άρθρο 4ο
  : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 
 Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό 
διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή.  
 
 
 

Άρθρο 5ο
  : Σύµβαση 

 
 Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος 
σύµφωνα µε το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι 
µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να 
υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 

 

Άρθρο 6ο
  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί της 
συµβατικής αξίας της προµήθειας, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προµήθειας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 
 
 
 

Άρθρο 7ο
  : Χρόνος εγγύησης 

 
 Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα 
καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν δύναται να 
είναι µικρότερος των δώδεκα (12) µηνών. 
 

 
 
 

Άρθρο 8ο
  : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 

 
 α) Σε περίπτωση που παρατηρούνται εκτροπές στην ποιότητα που 
πετρελαίου κίνησης η Οικονοµική Επιτροπή θα αποφαίνεται για το ποσοστό 
έκπτωσης που θα φτάνει µέχρι 40% (σαράντα τοις εκατό) µε δυνατότητα και 
παντελούς απόρριψης. Το ποσοστό αυτό θα απόκειται στην έγκριση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.    
 β) Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την παράδοση ποσότητας πετρελαίου 
πέρα των 48 ωρών, µε δική του υπαιτιότητα υποχρεούται να πληρώνει στον ∆ήµο 
σαν ποινική ρήτρα δύο τοις χιλίοις (2%0) στο συµβατικό  
προϋπολογισµό για κάθε µέρα καθυστερήσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται 
από το τιµολόγιο πληρωµής του προµηθευτή. 
 Εάν από υπαιτιότητα του προµηθευτή η καθυστέρηση υπερβεί τις τρεις 
(3)ηµερολογιακές ηµέρες µετά από ειδοποίηση των αρµοδίων ∆ηµοτικών 
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υπηρεσιών ο προµηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από έγκριση της Περιφέρειας, ολοκλήρου του 
ποσού της εγκρίσεως καταπίπτοντας υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινική ρήτρας 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος διατηρεί το 
δικαίωµα να προµηθευτεί καύσιµα από άλλον προµηθευτή , τα δε έξοδα της εν 
λόγω προµήθειας θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 
 

 

Άρθρο 9o.  : Τρόπος πληρωµής  

 
 Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των καυσίµων θα γίνεται για το 
100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά 
Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές. Ο προµηθευτής 
υποχρεούται να προσκοµίζει στην Αρµόδια Υπηρεσία Ελέγχου και Εκκαθάρισης 
δαπανών σε κάθε τιµολόγιο που εκδίδει το σχετικό ∆ελτίο Πιστοποίησης τιµών 
(Πινάκιο) που εκδίδεται από την Αρµόδια Κρατική Υπηρεσία στο οποίο 
αναγράφονται οι τιµές των καυσίµων και σύµφωνα µε το οποίο θα εκδίδεται το 
σχετικό ένταλµα πληρωµής. 
 
 

Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 
 Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, έξοδα δηµοσιεύσεως διακηρύξεως 
διαγωνισµού και τυχών επαναληπτικού, χαρτόσηµα, έξοδα Χηµικού ελέγχου, 
κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα 
περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµιά 
αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχοµένη απαίτηση του 
προµηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω 
δαπάνες. 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
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Άρθρο 11ο
 : Παραλαβή  

 
 Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνεται από την οικεία επιτροπή 
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει 
την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους. 

Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν 
ανάλογα µα τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου, η δε προµήθειά τους θα 
γίνεται από τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν συµφωνηθεί στο 
διαγωνισµό.  
 Μετά την πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγύησης επιτρέπεται στον 
ανάδοχο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας. 
 

 
 
 
 
 
       ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ   24  / 12 / 2012 
 
                  
 
 
 
   
 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Α / Προϊστάµενος 
∆/νσης Περιβάλλοντος   

 
 
 
 

∆ηµήτρης Σιδέρης 
Πολ.Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο Συντάξας 
 
 
 
  

Ιωάννης Κολλύρης 
Πολ.  Μηχανικός Τ.Ε. 
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          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

Φ.Ε.Κ. 336/Β / 5/5/94 
 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΟΡΙΑ 

Πυκνότητα στους 15° C Kgr/m³ 820-860 
Σηµείο αναφλέξεως  0° C, ελαχ. 55 
CFPP, 0° C, µεγ.  
       από 1/10 έως 15/3 -5 
       από 16/3 έως 30/9 5 
Νερό , ppm µεγ. 500* 
Αιωρούµενα σωµατίδια , mgr/Kgr , µεγ.  24 
Ανθρακούχο υπόλειµµα , % κ.β. , µεγ. 0.30 
(σε υπόλειµµα 10%)  
Τέφρα , % κ.β., µεγ. 0.01 
Στοιχεία αποστάξεως , % κ.ο.  
    Απόσταγµα στους 250° C , µεγ. 65 
    Απόσταγµα στους 350° C , ελαχ. 85 
    Απόσταγµα στους 370° C , ελαχ. 95 
Ιξώδες στους 40° C , cst 2.00 - 4.50 
Θείο , % κ.β. , µεγ. 0.20** 
∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος , κλάση 1 
Αριθµός κετανίου , ελαχ. 49 
∆είκτης κετανίου , ελαχ. 46 
Αντοχή στην οξείδωση , gr/m³ , µεγ. 25 
  
  
  
  
  
  
  
*Από 1/1/96 ισχύει όριο 200 ppm   
**Από 1/10/96 ισχύει όριο 0.05  
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
 

   Προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε 
κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαµηλότερη τιµή ).  για 
τη τµηµατική προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του ∆ήµου του έτους 
2013.  

Η προµήθεια αφορά : 
Α) Τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία λίτρα  
     (344.493 lt) πετρέλαιο κίνησης . 
 
ΆΡΘΡΟ 1: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η προµήθεια  διέπονται  από  τις  
διατάξεις: 
 

1. Την  απόφαση µε  αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως 
του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93). 

2. Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα». 
3. Το Ν.2307/1995/Α’ 113   «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις. » 

4. Το Ν.2539/1997/Α΄244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθµιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.» 

5. Τον Ν.3463/06 «Νέος ∆ηµοτικός  & Κοινοτικός Κώδικας 
6. Τον Ν.3548/2007 Α΄68 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
7. Το Ν.3801/2009 Α΄163, «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης 
και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.» 

8. Το Ν.3852/2010 Α΄87   «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης » από την έναρξη 
της ισχύος του. 

9. Το  Π.∆. 59 /16-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 63/ Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ  «περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος ,της ενέργειας, 
των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών », όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε.       

ΜΕΛΕΤΗ : Προµήθεια καυσίµων     
για κίνηση µεταφορικών µέσων  
Α.Μ :    30 / 2012 
Προϋπολογισµός: 500.000,00 €  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
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10. Το Π.∆.  60/16-3-2007 (Φ.Ε.Κ.64/ Α)  «προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής 
και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της16ης /11/2005   » 

11. Ο Ν. 370/95  «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στο Κοινοτικό 
∆ίκαιο». 

12. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και  
     αφορούν προµήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση  
     µε το Ν. 2286/95. 
13. Το Ν. 3886 / 2010 «Περί δικαστικής προστασίας.» 
14. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

15. Το Π.∆.118 ,Φ.Ε.Κ. 150/10-7-2007 άρθρο15,παρ.6 «Κανονισµός 
Προµηθειών του ∆ηµοσίου.» 

 
      16.  Λαµβάνοντας υπ’ όψη : 

- το υπ’αριθµ.24866/5-12-2012 πρωτ. έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης 

για την έγκριση εκκίνησης διενέργειας δηµοσίου διαγωνισµού : 

 «Προµήθεια καυσίµων  για κίνηση µεταφορικών µέσων   » ,  το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε   την σκοπιµότητα ανάθεσης της 

Προµήθειας «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών 

µέσων» µε την υπ’ αριθµ.  379/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 2: Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση  της προµήθειας  
 
Η δηµοπρατούµενη προµήθεια προϋπολογίσθηκε σε ΕΥΡΩ πεντακόσιες χιλιάδες 
(500.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6641.08 του  
προϋπολογισµού  του έτους 2013. 
Οι παραγγελίες καυσίµων θα δίδονται τµηµατικά µε FAX επί αποδείξει ή τηλεφωνικά και ο 
προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να τις εκτελεί µέσα σε 48 ώρες και κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες . 
 
ΆΡΘΡΟ 3: Συµβατικά στοιχεία 

 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι:  
1. Η διακήρυξη 
2. Το τιµολόγιο προσφοράς 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
5. Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

αναδόχου. 
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ΆΡΘΡΟ 4ο:   Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 
 
4.1 Ο διαγωνισµός θα γίνει την _________ του µηνός  ____________ του έτους 

___________ ηµέρα ______________ και ώρα έναρξης παραλαβής των 
προσφορών  ___________ και ώρα λήξης __________.      

  
4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω  

διακήρυξη  στο Γραφείο Προµηθειών  του  ∆ήµου  Χαλανδρίου στο τηλέφωνο    
213 –2023843-4 κατά τις εργάσιµες ηµέρες  και  ώρες, ενώ θα παρέχεται η 
δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους ,από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
παρούσας διακήρυξης για ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη 
συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισµού στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.halandri.gr  . 

 
4.3 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας διαγωνισµών & αξιολόγησης προµηθειών (βάσει του 

άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) ορισµένη  µε τη  ………..…….απόφαση του ∆.Σ 
του ∆ήµου Χαλανδρίου αποτελείται από τους: 

   α.  ……………………………………………………………………………………. 
   β.  ……………………………………………………………………………………. 
   γ.  ……………………………………………………………………………………. 
 
Σαν αναπληρωµατικά µέλη όλων των παραπάνω, ορίζουµε τους: 
α.  …………………………………………………………………………………….. 
β.  …………………………………………………………………………………….. 
γ.  …………………………………………………………………………………….. 
 

4.4 Εφόσον ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής ζητήσει εµπρόθεσµα έγγραφα και 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές 
παρέχονται 6 έξι ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται 
ή παραδίδονται το αργότερο σε τέσσερις (4 ) ηµέρες µετά την λήψη της 
σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες  επείγοντες  λόγοι καθιστούν 
την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη τότε αυτή µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο:   ∆εκτοί στο διαγωνισµό 
 
Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται: 
1. Έλληνες και Αλλοδαποί προµηθευτές. 
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο:   Τρόπος υποβολής των προσφορών 
 
6.1 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να 

επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
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6.2  Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 
6.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού την 

ηµέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισµός και καθορίζονται στην παρ. 4.1 της 
παρούσας διακήρυξης, αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους µε την 
επίδειξη της ταυτότητας τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκοµίζοντας 
στην περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και βεβαίωση   εκπροσώπησης, 
βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή    συµβολαιογράφο. 

6.4 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε    
τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως         
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την         
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

6.5 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. 

6.6 Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν 
από τη διενέργεια διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα 
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσµίας, που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες, που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να        αποσφραγισθούν και οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα. 

6.7 Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις  
της παρ. 6.8 του παρόντος άρθρου. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, 
δεν γίνονται αποδεκτές. 

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
    ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. » 
( µε κεφαλαία γράµµατα) 
 

• Την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 
6.8 Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα: 
       α. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στο επόµενο άρθρο 7 της 
παρούσας, µε τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή 
ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση συµµετοχής. 
       β. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  
όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα 
προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.8 της παρούσας. Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών. 
            Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια της 
Εταιρείας κατασκευής των υλικών στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση             
που τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του             
µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στους κυρίως φακέλους, τότε αυτοί             
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.   
       γ. Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ            
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 
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γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 6.8 της 
παρούσας. 
           Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για 
τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε ευρώ . Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α. για 
παράδοση των υλικών στον τόπο και µε  τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 
           Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος,            
όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6.9      Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,            

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή            
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη 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 ασάφειες 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6.10     Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως      
           όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά         
περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία            
τυχόν δεν αποδέχεται. 
           Στην περίπτωση αυτή 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 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της            
πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον            
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού,  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. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο:   Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Κάθε προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος σε διαγωνισµό, καλείται να    
αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους 
που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένος και 
ειδικότερα όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7 της Υπουργικής απόφασης 
11389/93 «περί εκδόσεως ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 
185/23.3.93). 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά τους τα εξής: 
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών 
µε αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των 
σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται τα οποία θα αναφέρει, προκειµένου να 
αξιολογηθούν. 
Υπεύθυνη δήλωση για την εκτέλεση ή µη από αυτούς οµοίων προµηθειών µε τις 
προσφερόµενες που θα αναφέρει µε λεπτοµέρεια τους ∆ήµους που έχει 
προµηθεύσει όµοια είδη, τους χρόνους παράδοσης και τα κύρια χαρακτηριστικά 
τους. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση 
λειτουργίας το υπό προµήθεια υλικό, στον χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος. 
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Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για το χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια 
υλικού έτοιµου (πλήρους) σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας. 
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση, οι συµµετέχοντες οφείλουν να  
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 
Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα, νοµικό πρόσωπο, 
δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του 
σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή και από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό 
παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
Ρητή αναλυτική δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση του προσφεροµένου 
είδους σε σχέση µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση, τόσο των 
συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς τις  
υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο 
παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. 
Υπεύθυνη δήλωση για την οικονοµική επιφάνεια του διαγωνιζόµενου και το 
µετοχικό κεφάλαιο. 
 
Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, 
το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. 
 
Υπεύθυνη δήλωση για τις εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 
 
Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
Υπεύθυνη δήλωση για τον  τεχνικό (µηχανολογικό) εξοπλισµό. 
 
Υπεύθυνη δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για 
την ποιότητα των προϊόντων της. 
Υπεύθυνη δήλωση περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπό τους 
από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π.∆. 60 / 2007 . 
 
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για ποσό ίσο προς το 5%  
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α., σαν εγγύηση 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Εκτός από τα παραπάνω, οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 
 
 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές για να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. µαζί µε την προσφορά τους πρέπει να προσκοµίσουν : 
Α) Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο. Η βεβαίωση του 
οικείου Επιµελητήριου απαιτείται και όταν επιλέγεται η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης ή του πρόχειρου διαγωνισµού. 
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B) Eγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσο µε το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανόµενου και του Φ.Π.Α.  
Γ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.   
∆) Πιστοποιητικό από αρµόδια δικαστική ή διοικητική  αρχή, το οποίο να βεβαιώνει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλο παρόµοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε άλλη παρόµοια 
διαδικασία . 
Ε) Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
ΣΤ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας ,από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν έχουν φορολογικές 
εκκρεµότητες και καµία οφειλή προς το ∆ηµόσιο ή τους Ο.Τ.Α. 
Ζ) Πιστοποιητικό από το επιµελητήριο µε το οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από τα 
αρµόδια δηµόσια αρχή ή τοπική Αυτοδιοίκηση για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα. 
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ (6) µήνες πριν  από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.   
 
 
β. ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
 
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του Οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
 
 
γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.  
 
δ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην Ένωση. 
 
Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στους οποίους µετέχουν οι επιχειρήσεις 
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους, είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις 
ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την 
υποβολή της προσφοράς µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
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Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται 
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 
εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφο. 
 
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
 
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του 
γνήσιου της υπογραφής τους δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
ή συµβολαιογράφο. 
 
Οι πιο πάνω ενώσεις προµηθευτών δικαιούνται συµµετοχής εφόσον πληρούνται οι 
παρακάτω όροι: 
 
Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση, συµβάλλει µε οποιονδήποτε 
τρόπο στη διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος. 
Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό 
ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. 
 
Κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις των 2 και 3 της παραγράφου 7.3 α΄ του άρθρου 7 της  παρούσας. 
 
Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος 
αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιονδήποτε λόγο ή ανώτερη βία, 
µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 
τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν 
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, 
τα υπόλοιπα  µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να 
προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Στην 
περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο 
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εκτέλεσης της σύµβασης, προκειµένου για ∆ήµο, η σχετική απόφαση λαµβάνεται 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου 
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, που 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν 
από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Τα παραπάνω δικαιολογητικά που ζητούνται αντίστοιχα στις 
παραγράφους του παρόντος άρθρου 7, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, 
µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 
υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά 
σχετικά µε αυτό. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8o:   Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού - Κατακύρωση - Σύµβαση 
 

8.1  Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε φάκελο που θα περιέχει: 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που είναι τα του άρθρων 6 και 7 της παρούσας 
διακήρυξης, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και όποιες άλλες 
πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες από το διαγωνιζόµενο και οι οποίες 
καθορίζονται από τις Τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης. 

Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο την Οικονοµική Προσφορά, συντεταγµένη 
κατά τρόπο που αναφέρεται στο αρθ, 10 της διακήρυξης . 
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισµού του άρθρου 
4 της παρούσας διακήρυξης, την ηµέρα και ώρα που καθορίζεται  στο άρθρο αυτό 
ή όπως προβλέπεται να αποστέλλονται µε τη παράγραφο 6.4 της παρούσας. 
8.2 Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από 
µία εταιρεία ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό 
του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. 
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν 
από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει  εκτός από µία, µε την 
οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό.  

Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος 
εταιρείας που συµµετέχει σ΄ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος  αµειβόµενος από αυτή µε 
µισθό ή άλλο τρόπο αµοιβής. 
Εφόσον προµηθευτής συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο, υποβάλλει µαζί 
µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούµενοι του γνήσιου της 
υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο.  
8.3 Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, κηρύσσεται το 
τέλος της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται για οποιονδήποτε λόγο 
αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνιζόµενου, 
εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής 
των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή οι προσφορές 
που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των 
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
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Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια 
και η Επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους  κατά σειρά επίδοσης. 
Κατόπιν µονογράφονται και σφραγίζονται από τα µέλη της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισµού  όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Στην 
συνέχεια οι τεχνικές προσφορές παραδίδονται στην επιτροπή αξιολόγησης για να 
αποφανθεί αν αυτές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. 
       Ο σφραγισµένος υποφάκελος που βρίσκεται µέσα στον κλειστό φάκελο και 
περιέχει αντίστοιχα  την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος και  
αναγράφεται πάνω σ΄ αυτών ο αύξοντας αριθµός του ανοικτού φακέλου 
,προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από την 
υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το 
αρµόδιο για την αξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς µε σχετική 
ανακοίνωση, που θα αποσταλεί µε TELEFAX ή τηλεγράφηµα, πέντε (5) ηµέρες 
τουλάχιστον προ της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές 
προσφορές. 
8.4 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται  από 
συλλογικό όργανο είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά 
από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
8.5 Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του 
διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνιζόµενους, δεν 
έχουν καµία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισµό. 
8.6 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρύξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
8.7  Επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο το 
διαγωνιζόµενο. 
8.8  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
8.9 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8.10  Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, 
η δε σχετική 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 ανάδοχος. 
8.11 Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
όργανο, µε γνωµοδότηση του µαζί µε αιτιολόγηση, επί τυχόν ενστάσεων που 
υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 15  
του ΕΚΠΟΤΑ, προς τη Οικονοµική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να 
προτείνει, µία εκ των περιπτώσεων των αναφεροµένων στο αρθ. 21 της 
Υπουργικής Απόφασης 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ). 

8.12 Το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο (Οικονοµική 
Επιτροπή) αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη 
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση - ανάθεση της προµήθειας. 
8.13 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα  παρακάτω 
στοιχεία: 
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         α. Το είδος. 
         β. Την ποσότητα. 
         γ. Την τιµή. 
         δ. Τον φορέα για το οποίο προορίζεται το υλικό. 
         ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους                    
             της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές                
             τροποποιήσεις των όρων τούτων. 
       στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που  
             δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. 

         ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

8.14 Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
8.15 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 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. 

8.16  Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η 
ανακοίνωση απευθύνεται  στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε 
αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλέτυπο στον αλλοδαπό 
προµηθευτή. 
         Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε 
το άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον 
ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό ή δε εγγύηση συµµετοχής 
παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
8.17  Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της µε αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών. 
8.18 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την 
υπηρεσία η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη. 
 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων 
αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της 
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
         α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης. 
         β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 
         γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 
         δ. Την τιµή. 
         ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
         στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
         ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
         η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
         θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
         ι.  Τον τρόπο πληρωµής. 
         ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος, εφόσον  
               προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
         ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 
         ιγ. Την παραλαβή αυτών. 
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8.19 Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους 
της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του 
αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτιση της µε την οποία 
συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα 
παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 

8.20 Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
8.21  Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
         α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή παραδοθεί σε  
             περίπτωση  διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συµβατικής, κατά   
             µέρος που κρίνεται   από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 
         β. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που  
             παραδόθηκε. 
         γ. Γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού            
             προηγουµένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
         δ. Εκπληρωθούν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα  
             δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές  
             εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:   Εγγυήσεις 
 
  9.1. Εγγύηση συµµετοχής διαγωνισµού. 
       α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που           
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνης. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά 
υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις του, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 
ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, 
καθώς και ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται  από ΜΜΕ. Το ίδιο  ισχύει και 
όταν η προσφορά  υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και           
επιχορηγήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου           
µεγέθους, είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι οι 
εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς, αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής 
προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε την 
προσφορά ή µέσα σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την  ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού, πιστοποιητικού σκοπιµότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. 
       β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη            
διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και            
στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό            
της αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το            
ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που            
προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά            
που καλύπτονται από την εγγύηση. 
       γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα 
ανωτέρω είδη αξία, µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι 
ποσοστό 5%. 
       δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο            
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
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προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
       ε. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τι τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι  αναφέρεται στο 
άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών. 
 
9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
       α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της             
σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 
       β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
       γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο 
άρθρο 26 της Υπ. Απόφασης  11389/93 του Υπ. Εσωτερικών. 
       δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική           
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν            
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό            
είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά,            
η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του            
αρµόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της             
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσµη παράδοση, γίνεται µετά την 
αντιµετώπιση κατά τα προβλεπόµενα των παρατηρήσεων και  του εκπρόθεσµου. 
9.3 Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
9.4  Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηµατική εγγύηση, πριν από την 
έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας καθορίζεται 
σε 2,5% της συνολικής συµβατικής αξίας. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει 
όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
       Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το        
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3)        
µήνες. 
9.5 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό 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 µετάφραση τους στην Ελληνική. 
9.6 Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου. 
       α. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην  
        ονοµαστική τους αξία, ως  εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. 
       β. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό 
περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, γίνεται εκποίηση των 
εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το 
χρόνο της εκποίησής τους. 
       γ. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του δηµοσίου γίνεται µε παραλαβή 
τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του µε την υπογραφή 
σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο:   Τιµές προσφορών, επιβαρύνσεις µειοδοτών 
10.1 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ευρώ, ανεξάρτητα από τη         

χώρα προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα         
περιλαµβάνονται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε         
άλλη νόµιµη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Προσφορά στην 
οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή η δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα, ανά είδος που 
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την 
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

10.3 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κρατήσεις (2%) υπέρ ΤΑ∆ΚΥ και κάθε άλλη 
νόµιµη κράτηση, ως και τη δαπάνη δηµοσίευσης της παρούσας. Το ποσοστό 
του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από το νόµο, βαρύνει το ∆ήµο.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο:   Ισχύς προσφορών 

11.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας της δραχµής προς τα 
ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα  δύο (2) µηνών από την επόµενη 
ηµέρα  διενέργειας του διαγωνισµού. 

11.2  Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο του προβλεπόµενου από τη  
διακήρυξη, απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. 

11.3  Ο ∆ήµος Χαλανδρίου έχει  το δικαίωµα, να παρατείνει πριν από  τη λήξη της,  
την  προσφορά, κατά ανώτατο όριο για  χρονικό  διάστηµα  ίσο  µε  το  
προβλεπόµενο από  τη  διακήρυξη. Μετά τη λήψη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου  παράτασης ισχύος της προσφοράς,   µαταιώνονται 
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο:   Ενστάσεις  

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας 
του ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
12.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού στην αρµόδια για τη διενέργεια του   

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση 
εξετάζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 
αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους 
φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται 
όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα εξής: 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετατίθεται η ηµεροµηνία της 
διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα 20 ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, µέχρι την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Στη περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη 
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δηµοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις. 

12.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σε αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον 
διαγωνισµό ή αποκλείστηκε  από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, 
στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 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 
στη Οικονοµική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά. 

12.3  Οι ανωτέρω αποφάσεις των Επιτροπών ∆ηµοπρασίας, καθώς και οι 
αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού, 
ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην 
αρµόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε 
φορά. 

12.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης, δεν γίνονται 
δεκτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο:   Γλώσσα σύνταξης προσφορών   

Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική 
γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια 
θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο:   Χρόνος παράδοσης υλικών  

14.1  Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού, µετά την παραγγελία 
ορίζεται σε 2 εργάσιµες ηµέρες. 

14.2  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 

14.3  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια 
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 

14.4  Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την 
προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την Επιτροπή 
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 

14.5 Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο 
προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης, 
σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

14.6 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να 
µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που 
συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών 
ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - 
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο:   Χρόνος παραλαβής των υλικών  
15.1 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση 
χρόνο. 

15.2  Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση ή και 
άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή ή και ελέγχους που 
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια), που 
ανήκουν στον φορέα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει  από την 
ηµεροµηνία πραγµατικής προσκόµισης του υλικού. Σε περίπτωση που η 
σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, 
που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο 
συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής 
προσκόµισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό 
διάστηµα από την αποστολή των δειγµάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 
Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την υπηρεσία που εκτελεί 
την προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος 
παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία που η Επιτροπή είναι σε θέση να 
προβεί στη διαδικασία  παραλαβής. 

15.3  Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, δεν 
πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής µέσα στο οριζόµενο από τη 
σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και 
µόνο εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή 
και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Ο.Τ.Α. και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την 
υπηρεσία που παραλαµβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προσκόµισης τούτων. 
Σύµφωνα µε την απόφαση αυτών, η αποθήκη του  φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής τους στα βιβλία της, προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή. Στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 της Υ. Α. 11389/93 του Υπ. 
Εσωτερικών, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

15.4 Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 
πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη 
σύµβαση έλεγχοι από την Επιτροπή που ανασυγκροτείται, µε απόφαση  του 
Περιφερειάρχη, µε ανάλογη εφαρµογή των αναφεροµένων στην παρ. 10  του 
άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών σχετική µε την εφαρµογή 
«Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.», στην οποία δεν µπορεί να 
συµµετέχουν ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής που δεν 
πραγµατοποίησε την παραλαβή, στον προβλεπόµενο από τη σύµβαση χρόνο 
και όταν: 
α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει σύµφωνα µε τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις    
προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις. 

β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται 
όµως παραλειπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί στην  
αντικατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν ή στην καταβολή ποσού   
που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, εφόσον 
αποφασισθεί η παραλαβή µε έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθµίσεις  
εκδίδεται απόφαση του Νοµάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση του  
αρµοδίου οργάνου. 
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Η παραπάνω Επιτροπή Ελέγχου της παραγράφου αυτής, προβαίνει 
σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση για 
την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν 
έξοδα βαρύνουν το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική Επιτροπή 
Παραλαβής, δεν λαµβάνεται  υπόψη. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 16ο:   Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
16.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι   
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο16 
της παρούσας, επιβάλλονται, εκτός των προβλεποµένων κατά περίπτωση 
κυρώσεων, και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

         α. Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν  
υπερβαίνει το ½ του µέγιστου προβλεπόµενου, από το άρθρο 16 της  
παρούσας, χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της  
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του   
µισού χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη    
ηµέρα. 

         β. Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

16.2 Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το  Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα  επηρεάζουν την 
χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα, το πρόστιµο 
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής  ποσότητας αυτών. 

16.3 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σε   
αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της     
ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά   
πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση µε ίσο ποσοστό 10% της συµβατικής 
τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο   
χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο 
διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε  απόφαση του   
∆ηµοτικού  Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

16.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης 
ή αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέρα του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για 
τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
παράδοσης. 

16.5 Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το 
προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και  
τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη 
της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι της 
προσκόµισης του συµβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία. 

16.6 Η είσπραξη του πρόστιµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε  
παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
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προκαταβολής, αντίστοιχα εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το  
απαιτούµενο ποσό. 

16.7 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο και τόκοι επιβάλλονται  
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο:   Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση  

17.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της  
συµβατικής ποσότητας, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται  αντικατάσταση 
τους µε άλλα που είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 
τακτή προθεσµία, που ορίζεται από την απόφαση   αυτή. Η προθεσµία δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού   χρόνου ή του ½ αυτού, 
όταν ο συµβατικός χρόνος δεν είναι  µεγαλύτερος των 30 ηµερών σε 
περίπτωση που η αντικατάσταση φαίνεται µετά την λήξη του, ο δε 
προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά 
που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει 
λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου  εδαφίου του 
παρόντος άρθρου, καθορίζεται προθεσµία 20 ηµερών από την έκδοση της 
για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την  παραλαβή τους από 
τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά την  παρέλευση των (5) 
πρώτων ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον  προµηθευτή 10% επί της 
αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση  τµηµατικών παραδόσεων τα 
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον  ανάδοχο, πριν από την 
ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν, των υλικών  και  των υπολοίπων 
τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης τα απορριφθέντα υλικά, δεν επιστρέφονται 
πριν από την παραλαβή των υλικών για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και 
του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της   προθεσµίας για την 
παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιµο του  10% επιβάλλεται και στην 
περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και εφόσον  δεν 
παραληφθούν από τον ανάδοχο τα   επιστρεφόµενα υλικά, πέραν του 
προστίµου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του 
φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Η επιστροφή των υλικών που 
απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την 
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο 
προµηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 
και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από    την ηµεροµηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) 
ηµέρες τουλάχιστον πριν από την  εκπνοή της, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε την οποία και  επιβάλλεται σε ποσοστό 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης  ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία 
αυτή, καθώς και η παράταση που  τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής 
δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί 
στην καταστροφή της ποσότητας    αυτής κατά τα ισχύοντα. 

17.2 Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από τη γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των 
υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, µε την 
προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση, που θα 
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο:   Κήρυξη   προµηθευτή  έκπτωτου  

18.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του 
ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά   
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και   
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

18.2 Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  
από τη σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα  
προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

18.3 Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος,  
επιβάλλονται σε αυτόν κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 
Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο:   Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 
της Υ.Α. 11389/93 - Έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο:   Ποιοτικός έλεγχος 

20.1  Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό, πριν από τη φόρτωση τούτων ή 
κατά το στάδιο της κατασκευής τους, ο αγοραστής µπορεί να αναθέσει µε δαπάνες 
του και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί κρατικών προµηθειών, τον ποιοτικό 
και ποσοτικό έλεγχο, σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η 
οριστική παραλαβή γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση και τις 
κείµενες διατάξεις. Εάν τα αποτελέσµατα του ελέγχου της Επιτροπής Παραλαβής 
διαφέρουν από εκείνα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, το γραφείο τούτο 
υποχρεούται να καλύψει κάθε σχετική ζηµιά που προέκυψε για τον Ο.Τ.Α. 
20.2  Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου, ο προµηθευτής έχει τις εξής 
υποχρεώσεις: 
α. Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και το εργατοτεχνικό           
προσωπικό για µετακίνηση, µετατόπιση, στοιβασία, κλπ. του προς              έλεγχο 
υλικού. 
β. Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού,  όσα 
τεχνικά µέσα έχει στη διάθεσή του. 
γ. Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως βαρύνεται 
µε τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. 
δ. Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου σχετικά µε 
την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. 
ε. Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο 
προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούµενο 
δεύτερο έλεγχο ή ελέγχους. 
20.3 Εάν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του 
υλικού, ο προµηθευτής υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που 
εκτελεί την προµήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες   ενέργειες. 
20.4  Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται,  
κατά τον έλεγχο στο εξωτερικό, βαρύνει τον προµηθευτή. 
20.5  Το διεθνές γραφείο υποχρεούται: 
α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν                 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύµβασης, να µην εκδώσει το                
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πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να ενηµερώσει αµέσως τον αγοραστή               
προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειές του. 
β. Να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που θα προκύψει σε βάρος του                 
αγοραστή από καθυστέρηση έκδοσης του πιστοποιητικού ελέγχου ή από                                                                    
έκδοση πιστοποιητικού από εσφαλµένα στοιχεία. 
20.6 Ο αγοραστής αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί 
να αποστείλει Επιτροπή από εξειδικευµένους υπαλλήλους του   ∆ηµοσίου Τοµέα, 
για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην  περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
συντάσσει και υποβάλλει στον αγοραστή  πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι 
υποχρεώσεις του προµηθευτή έναντι της Επιτροπής είναι οι ίδιες  µε εκείνες προς 
το διεθνές γραφείο ελέγχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο:   Τρόπος πληρωµής - Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
πληρωµή  

21.1 Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή µπορεί να γίνει µε  την 
εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την παραλαβή .  Το ίδιο 
εφαρµόζεται και στις τµηµατικές  παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από τη 
σύµβαση. 

21.2 Η πληρωµή του προµηθευτή µετά από κάθε τµηµατική , οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή από το ∆ήµο θα γίνεται µετα από έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος και εφόσον προσκοµισθούν από τον ενδιαφερόµενο :  
Α) Το τιµολόγιο. 
Β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Γ)  Αντίγραφο του  ∆ελτίο τιµών που εκδίδεται από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 
του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Αττικής από το 
οποίο να προκύπτει η µέση χονδρική τιµή πώλησης κατά την ηµεροµηνία  
αποστολής της κάθε τµηµατικής παραγγελίας στον προµηθευτή. 
∆) Αντίγραφο της παραγγελίας. 
   

 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο:   Συνέχιση διαγωνισµού 

22.1 Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα του και η 
προµήθεια κρίνεται  επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την 
υποβολή νέων εγγράφων, κλειστών προσφορών από τους αρχικά 
συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των όρων και 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

22.2 Για τη συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  

22.3  Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης  
του διαγωνισµού, που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. 

22.4  Η διαδικασία αυτή δεν εφαρµόζεται σε διαγωνισµούς προµηθειών των 
Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν  στις διατάξεις του Π.∆. 105/89. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο:   Λήψη πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

23.1 Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία του ∆ήµου Χαλανδρίου  
και βρίσκεται στην διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης. 
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23.2 Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί µια φορά και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

  Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού θα δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες : 
1. Εφηµερίδα ………………………………………………. 
2. Εφηµερίδα ………………………………………………. 
3. Εφηµερίδα ………………………………………………. 
4. Εφηµερίδα ………………………………………………. 
5. Εφηµερίδα ………………………………………………. 
6. Εφηµερίδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
7. Φ.Ε.Κ. 
 
ΑΡΘΡΟ 24ο:   Εγγύηση 
24.1   Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα υλικά 

που θα προµηθεύσει  θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι 
θα είναι αυτό το σύνολο από το υλικό αρίστης ποιότητας και αρίστης 
κατασκευής, απαλλαγµένο από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά 
είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτού, είτε στην εργασία κατασκευής και 
ότι αυτό θα ανταποκρίνεται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για 
την οποία προορίζεται. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια υλικών 
καθορίζεται στις  προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός δεν 
µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) χρόνο και αρχίζει από την παραλαβή 
του υλικού  πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

24.2  Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιµου (πλήρες) υλικού ή τµήµα του 
βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και  των 
τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραµµάτων και δεν είναι δυνατόν  κατά την 
απόλυτη κρίση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής µε  αντικατάσταση των 
ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και 
παρελκοµένων του υλικού, να γίνει απόλυτα   κατάλληλο και έτοιµο για τη χρήση 
που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο  προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος 
χωρίς καµία αποζηµίωση, να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό 
αυτού, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την Επιτροπή προσωρινής 
παραλαβής, που αν περάσει  άπρακτη ο προµηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η 
εγγύηση που έχει  κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσεις αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 
Για κάθε  αλλαγή - τροποποίηση ή επισκευή, απαιτείται η προσκόµιση εγγράφου 
καταλληλότητας του υλικού από αρµόδια κρατική υπηρεσία µε δαπάνες και   
ενέργειες του αναδόχου. Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος και για την 
καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τµήµατος  και για 
την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη µε την αντικατάσταση του πιο 
πάνω τµήµατος. Εκτός από τις πιο πάνω  υποχρεώσεις του ο προµηθευτής θα 
είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει το ∆ήµο για κάθε ζηµιά που προκύπτει για 
αυτόν από τις  πιο πάνω βλάβες. 
24.3  Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να κάνει  
µε δικές του δαπάνες την άµεση αντικατάσταση του υπό προµήθεια υλικού. Σε 
αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις πιο πάνω 
ενέργειες, θα το κάνει ο ∆ήµος αυτές σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή 
ή µε άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί. Εάν λόγω της 
ακαταλληλότητας του υπό προµήθεια υλικού  προκληθεί διακοπή τις τροφοδοσίας 
µε καύσιµα των αυτοκινήτων, και   αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολο τους 
περισσότερους από 5 εργάσιµες ηµέρες, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος 
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επιπρόσθετα µε τις άλλες  υποχρεώσεις από το αυτό, να καταβάλλει στο ∆ήµο, 
λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του 
προµηθευτή, το  ποσό των 60,00€ για κάθε µέρα επιπλέον των 5 ηµερών. Η 
ποινική  αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και το σύνολό της  
θα εκπίπτει από  την εγγύηση. 
24.4  Αυτοί που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε την          
προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο που αντιµετωπίζουν κατά το          χρόνο 
της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται και να εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
του υπό προµήθεια υλικού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 17 της  
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 25ο:   Συνέχιση διαγωνισµού 

25.1 Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα του και η 
προµήθεια κρίνεται  επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την         
υποβολή νέων εγγράφων, κλειστών προσφορών από τους αρχικά        
συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των όρων  και των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 
25.2 Για τη συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού         
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.  
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης          
του διαγωνισµού, που γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου. 
25.3 Η διαδικασία αυτή δεν εφαρµόζεται σε διαγωνισµούς προµηθειών των 

Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν  στις διατάξεις του Π.∆. 105/89. 
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