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ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015»_ 
 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-95) 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ, (ΦΕΚ Β’ 
185/23-03-93) 
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) 
4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας  στον οποίο προβλέπεται 
συνολική πίστωση 45.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015». 
5) Την  312/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε 
η δαπάνη ποσού  43.529,70  ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.  και εγκρίθηκαν και οι τεχνικές 
προδιαγραφές  . 
6) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

7) Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 
 
 



AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Οινοφύτων, με σκοπό την κάλυψη ετήσιων αναγκών του Δήμου, με προϋπολογισμό 
€ 43.529,70 συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. (23%) σύμφωνα με τη μελέτη που 
αποτελείται από: 

1.   Την παρούσα διακήρυξη,  
2.   Τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3.   Την Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και  
4.   Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος 

είναι:  
i. Η διακήρυξη του διαγωνισμού.  
ii. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης. 
iii. H τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές.  
iv. Οι συγγραφές υποχρεώσεων.  
v. Το συμπληρωμένο από τον ανάδοχο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό και στην Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές και αφορούν σε 
εξοπλισμό οργάνων παιδικών χαρών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δημοτικής 
Ενότητας Οινοφύτων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 35.390,00 € 
πλέον του Φ.Π.Α. (23%) ήτοι συνολικά 43.529,70 €.  
 Η ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του έτους 2015 του Δήμου Τανάγρας και συγκεκριμένα τους 
κατωτέρω κωδικούς εξόδων:  
 

Κ.Α. Περιγραφή Κ.Α. Πιστώσεις 2015 

02.30.7135.11 Προμήθεια οργάνων 
παιδικών χαρών   45.000,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Τανάγρας (Παμ. Ταξιαρχών 1, 
Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ.: 32009 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, την 26η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και 10.30 
π.μ.  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή κριθεί άγονος θα επαναληφθεί 
στον ίδιο τόπο την 2η  Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.    



 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
26/05/2015, 10:30, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  

 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας 
www.tanagra.gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από την Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών / Γραφείο Προμηθειών, τηλέφωνο 2262351143, φαξ 
2262351117 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
Α.Φ.Μ.: 997597228, Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2262351100, 2262351143 
ΦΑΞ: 2262351117  
e-mail: tanagra@tanagra.gr  
website: www.tanagra.gr 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί που 
ασκούν εμπορία των υπό προμήθεια ειδών και συγκεκριμένα:  

i. Φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
ii. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
iii. Συνεταιρισμοί  
iv. Οι ενώσεις προμηθευτών  

 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 
 
 α) Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα: 
 1) Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από τα οποία 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, που να έχουν 
εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 



 2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι αφ΄ ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου ως προς τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Σε 
περίπτωση δε μετάφρασης αυτών εις την Ελληνική γλώσσα από αρμόδια Δημόσια ή 
Αλλοδαπή Αρχή, οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostyle) για να είναι 
αποδεκτά ως έγκυρα. 
 3) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
              4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 
 β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 
           1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης  τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση και δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, και πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον μεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο 
εξωτερικό από αρμόδια Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (π.χ Προξενείο) οφείλουν να 
φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα. 
 

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά 
όλα τα παραπάνω έγγραφα, πλην του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου 
προς τούτο εγγράφου. 

 
 δ) Οι συνεταιρισμοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 1) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 2) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του εδαφίου α του παρόντος άρθρου. 
           3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 



 
 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην ένωση. 
 2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προμηθευτών 
που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή 
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και 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 15 μέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 3) 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 Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για τη χρηματοδότηση από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδας. 
 4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να 
μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 
προσφορά σχετικά με αυτό. 
 5) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν ν' αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 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. 
          6) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους 
τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του 
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Στο διενεργούμενο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις προμηθευτών 
εφόσον: 

Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιονδήποτε 
τρόπο στη διαμόρφωση του προσφερομένου προϊόντος. 

Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε 
συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς. 

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις των περιπτώσεων 2 και 3 της παραγράφου α) του παρόντος άρθρου. 

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 απαραιτήτως 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 ολόκληρον. 
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 ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 



το 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 τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

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 τον 
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Εκτός των προαναφερομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι 
συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν: 

1) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά με θεωρημένο 
το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
8 της παρούσας διακήρυξης. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρονται οι 
ομάδες ειδών για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό. 

4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο 
συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και των τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής  και φορολογικής ενημερότητας. 
6) Δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών, 

το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται τα προσφερόμενα είδη και τον 
τόπο εγκατάστασής του. Ακόμη, αν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα 
ζητούμενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, μερικά ή ολικά, θα πρέπει να 
επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νομίμου 
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, με 
την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε 
περίπτωση κατακύρωσής της στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ). 

7) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 
τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι 
ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς 
και οι παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 
7.1 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι 

παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας 
στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. 

7.2 Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

8) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων 
ελέγχου. 

9) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 
10) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται 

ότι: 
• Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του 

Δημοσίου ή Ο.Τ.Α 
• Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 



• Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος 

• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 
συμβατικών της  

      υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 
Δημόσιο Τομέα 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν για το σύνολο των ειδών. Δεν 
γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη. 
               

Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή 
με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή 
Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται 
νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια 
Αρχή. 

Οι Ο.Ε., Ε.Ε.  Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή 
επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένες, όπως 
αυτές θα εμφαίνονται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου 
Πρωτοδικείου της έδρας του Νομικού Προσώπου, εκδόσεως τριμήνου τουλάχιστον πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της 
χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν 
τροποποιήσεις  των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε   θα συνοδεύονται από αντίγραφα των 
σχετικών  Φ.Ε.Κ. 

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του 
καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα διαγωνισμού εφόσον 
απαιτείται, μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του 
καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που 
θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νομίμως δημοσιευμένα. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες 
από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για 
δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζομένη εταιρεία ή είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία 
για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή 
ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την 
εταιρεία αυτή. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 
γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε 
επικυρωμένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα 



που βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο 14 Ν. 1599/86) και τα οποία οφείλει να 
προσκομίσει εντός μηνός από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και υπό την 
προϋπόθεση κατακύρωσης σε αυτόν του διαγωνισμού. 

Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζομένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προμήθειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 
120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 707,80€. Για τον υπολογισμό της εγγύησης απαιτείται η 
προσκόμιση από τους διαγωνιζομένους, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται τα είδη για τα οποία μετέχουν στο 
διαγωνισμό.  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα 
από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συμμετοχής 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5%  της 
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που θα προμηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το 
περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 
του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ  

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική 
καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει 

εξωτερικά τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
• Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. 
• Η επωνυμία του συμμετέχοντος.  
• Ο τίτλος της προμηθείας, ο αριθμός μελέτης και η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού  
Ο σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει: 

1) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό 

2) Την εγγύηση συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 11 της παρούσας 
3) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
4) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε 

ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Μαζί με το φάκελο της προσφοράς 
κατατίθεται και δήλωση για το χρόνο παράδοσης. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 



α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής.  

β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται 
μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και αυτός τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.  

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 προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄εξαίρεση 
επιτρέπεται δυνάμει της ως άνω Διακήρυξης, η υποβολή τεχνικών όρων και 
στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα. 

       Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή ανά είδος. Η 
τεχνική περιγραφή δύναται να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί με τεχνικά φυλλάδια 
των προσφερομένων ειδών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με 
τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 
απορρίπτονται. Ομοίως απορρίπτονται προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική 
προσφορά. 

Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμές μονάδος στις τιμές του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη μεταφορά 
και την παράδοσή τους στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Θωμά και στην Δημοτική 
Κοινότητα Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο των υπό προμήθεια 
ειδών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους είδη. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο 

έλεγχος των δικαιολογητικών, με τη σειρά που επιδόθηκαν. 
 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται  δε και σφραγίζονται από 

την Επιτροπή διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και 
σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 

 Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
 Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων 

αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους 
σφραγισμένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια 
Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν θα είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης 
και των τιμών που προσφέρθηκαν. 



Η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.  

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη 
ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών. 

 
  ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης 

προσφοράς όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Λαμβάνονται υπόψη: 

1. Η τιμή 
2. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή 
παρεμφερές υλικό. 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του 
κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. 

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε 
προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν, της ανακοίνωσης της ανάθεσης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον 
προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 
του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης και μόνο κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών ή μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 
ημερομηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα αποφαίνεται η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου.  

Προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει 
έννομο συμφέρον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. 
Οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα υποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, καθ  ́υπόδειξη της υπηρεσίας. Για 

την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από 
την ημερομηνία παράδοσης. Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  



Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης. 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 παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, 
διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 33 της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) 
για εκπρόθεσμη παράδοση. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών 
και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται 
στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 
ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εφόσον, κατά την 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών προκύψει ακαταλληλότητα αυτών ή 
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή 
Παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την 
αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους και ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση 
αντικατάσταση του. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες από την ειδοποίησή του, σε αντικατάστασή τους, ο Δήμος δικαιούται να 
ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 
κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται α) στην έκδοση πιστοποιητικού 

εγκατάστασης  από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατά τις διατάξεις της  παρ. 2 του 
άρθρου 9 της αρ.27934 /25-07-14 Υ.Α.και β) την παράδοση φακέλου στον Δήμο που 
θα περιέχει όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ.2 α) i,ii,iii,iv,v της αρ.27934 /25-07-14 
Υ.Α. 

Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το είδος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα. Μετά το Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που παραδίδει και εφόσον δεν 
παρατηρηθεί καμία διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το 100% 
του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος. 

Σχετικά με την πληρωμή εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4152/13. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και για δύο (2) μήνες  Καμία σύμβαση δεν δύναται να υπογραφεί πριν από 
την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων 
από το αρμόδιο όργανο. 

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και αρχίζει από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Παράταση προθεσμίας παράδοσης μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου με πρόταση της αρμόδιας 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
επιβάλλεται στον προμηθευτή εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 27 της 
11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ 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 καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί 
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η 
δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
διαγωνισμού σε βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση 
ίσο με 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 αποτελέσματά του 
ματαιώνονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική 
παραλαβή των υλικών. 

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

ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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 Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 
Υπουργικής απόφασης. 



 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση 
ή την σύμβαση, όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 
Υπουργικής απόφασης  
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης της 
αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης, χαρτόσημα, καθώς και κρατήσεις α) 2% 
υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ., οι επιβαλλόμενες κρατήσεις από φόρους, τέλη, δικαιώματα, β) 0,30% 
υπέρ του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης  γ) 0,25% υπέρ του Δημοσίου, δ) Φόρος Εισοδήματος 4% 
βαρύνουν τον ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον ανάδοχο τιμή. 
Οι κρατήσεις με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4% 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Δήμου, περίληψη δε 
αυτής θα δημοσιευθεί  σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, μία (1) ημερήσια τοπική 
και μία (1) εβδομαδιαία τοπική , σύμφωνα με την με αριθ. 11389/93 Υπουργική 
απόφαση, καθώς και το Ν. 3548/07,  καθώς και στο «Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.2741/99.  

Αντίγραφο της πιο πάνω περίληψης θα αποσταλεί προς τις αρμόδιες τοπικές 
οργανώσεις προς τοιχοκόλληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης 
του διαγωνισμού προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών (Δημαρχείο Τανάγρας, Παμ. Ταξιαρχών 
1, Σχηματάρι Βοιωτίας, τηλ.: 2262351143). 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
                                            
 
                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 


