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 Έρνληαο ππόςε : 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 12 ηνπ Ν. 2286/95 
2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4,5,6 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ (Απ. Υπ. Εζ. 

11389/93). 
3) Τηο απνθάζεηο ηνπ Υθππνπξγνύ Αλάπηπμεο Π1/74446/2002. 
4) Τελ 17/2002 Εγθύθιην ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κε ηελ νπνία νξίζηεθαλ ηα πνζά 

ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 12 εδαθ. Γ θαη 13 εδαθ. VIII). 
5) Τελ αξ.76/21-06-2011 απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο, κε ηελ 

νπνία ςεθίζζεθε πίζησζε 19.604,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70-7135.008       
ηνπ ππό έγθξηζε Δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 
θαη εγθξίζεθαλ νη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ 
νδηθήο αζθάιεηαο  .  

6) Τελ 21/2011 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία 
ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηαγσληζκνύ θαη παξαιαβήο έηνπο 2011. 

7) Τελ άκεζε αλάγθε ιόγσ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ θαη αλαγθαίσλ 
ξπζκίζεσλ θπθινθνξίαο ζην λεζί . 
                         

    ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
Θ. Τε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά, γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ 
νδηθήο αζθάιεηαο Δήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ , όπσο αλαθέξνληαη ζηηο 
Τερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
παξνύζαο, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  19.604,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ 16%). 
 
ΘΘ.  Καζνξίδνπκε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο: 
 

Άπθπο 1 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Νάμνπ, ηελ Παξαζθεπή                   
08/07/2011 θαη ώξα 13:00 κ.κ., ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  
 

Άπθπο 2 
Σην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο 
θαη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ, εθ΄ όζνλ γηα απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο  ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άπθπο 3 
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Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο επί 
πνηλή απνθιεηζκνύ, γξακκέλε θαη ππνγεγξακκέλε όπσο πξνβιέπεηαη ζε 
μερσξηζηό θάθειν ζθξαγηζκέλν. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηεο 
πξνθπξερζείζαο πξνκήζεηαο.  
 
Άπθπο 4 
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 
α) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 
β) Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 
γ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Επηκειεηεξίνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζ΄ απηό, πνπ ζα 
έρεη εθδνζεί 6 ην πνιύ κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ.  
δ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ 
πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ έρεη 
απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηεο από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ΟΤΑ. 
 
 

Άπθπο 5 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη θαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. Οη 
πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή 
ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ 
ππνγξάθεηαη είηε από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν 
κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. 
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξώ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιόγσ 
πξνκήζεηαο ηνπ Δήκνπ. 
Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα 
σο εμήο: 
α) Τηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ. 
β) Πνζνζηό ΦΠΑ (επί ηνηο εθαηό) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 
Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλεηαη ππ΄ όςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο 
ΦΠΑ. 
 

Άπθπο 7 
Τα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ 
εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζ. 76 / 2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο. 
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
30 εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ  
δηαγσληζκνύ. 
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λνείηαη όηη ην λόκηκν πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ πεξηέρεηαη 
ζηηο δνζείζεο ηηκέο. 
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
 

Άπθπο 8 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην 
Πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ Νάμνπ & Μηθξώλ Κπθιάδσλ (Φώξα Νάμνπ, ηαρ. Κσδ.
 84300) κέρξη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ή λα θαηαηίζεληαη 
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απεπζείαο ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ, κέρξη ηελ ώξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 
ηεο παξνύζαο. 
Καηά ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, κπνξνύλ λα 
παξεπξίζθνληαη θαη νη δηαγσληδόκελνη. 
 

Άπθπο 9  
Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ, ζα νινθιεξσζεί ζε 5-10 πέληε εώο δέθα εκέξεο 
από ηελ εηδνπνίεζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

Άπθπο 10 
Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε όπνηνλ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε 
ηηκή, εθόζνλ θξηζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο , κε απόθαζε Δεκάξρνπ. 
 

Άπθπο 11  
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενύηαη 
λα θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, 
γηα ην πνζό ίζν κε ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ θαη 
κε δηάξθεηα ηζρύνο δύν (2) κήλεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αληίζηνηρε επηηξνπή ηνπ 
Δήκνπ. 
Τν πεξηερόκελν ηεο εγγύεζεο δηακνξθώλεηαη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε 
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Άπθπο 12 
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε πνπ 
ππνγξάθεηαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε, θαη είλαη ζύκθσλε κε ηνπο 
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, πνπ κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο. Η ζύκβαζε ηξνπνπνηείηαη όηαλ ηνύην 
πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό όξν ή όηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην θαη ηα δύν 
ζπκβαιιόκελα κέξε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ.  
 
    Άπθπο 13   
Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο αξρίδεη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη 
ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 
 

Άπθπο 14  
Η εμόθιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή  ησλ πιηθώλ 
από ηνλ αλάδνρν θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή ύζηεξα από έιεγρν, κέζα ζε ρξόλν πνπ νξίδεηαη από ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία θαη αθνύ ππνβιεζνύλ παξάιιεια θαη όια ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή. 
 

Άπθπο 15 
Σηε ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδώλ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ πνπ βαξαίλεη ηνλ Δήκν Νάμνπ, 
δηελεξγνύληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 

Άπθπο 16 
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Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, 
από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ (ηει. 
22853-60118 -117) ηα θάησζη ηεύρε: 
1. Δηαθήξπμε 
2. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο,  

 
Άπθπο 17 

Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα δεκνζηεπηεί άπαμ ζε δύν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο θαη 
λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Δήκνπ. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
 
 
 
         Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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