
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 10/08/2011 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ          
∆ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ  &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                     Αρ. Πρωτ.: 10020 
      
                                                
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  

 
Θέµα «∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια Ειδών 
Ατοµικής προστασίας για τους Υπαλλήλους  του ∆ήµου Νάξου & 
Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011» 
 
 Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ 

(Απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93) 
3) Τις αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Π1/7938/1998 και 

Π1/7939/1998. 
4) Την ΚΥΑ αριθ. 2/12542/0022/20-3-2003 (ΦΕΚ 441/Β΄/14-4-2003). 
5) Την  113 /2011 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής, µε την οποία 

ψηφίσθηκε πίστωση  12.884,89  € σε βάρος των Κ.Α. 20-6063 ποσό 
8.893,14, Κ.Α.20-6063 ποσό 1.206,59, Κ.Α 25-6063 ποσό 1696,50 €         
, Κ.Α.30-6063 ποσό 765,60 , Κ.Α.35-6063 ποσό 180,38 € , & στο Κ.Α 
70-6063 ΠΟΣO 142,68 €    του  δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2011, για την προµήθεια  των ειδών προστασίας 
των υπηρεσιών ∆ήµου Νάξου. 

6) Την  21/2011  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισµού και παραλαβής για το έτος 
2011. 

    
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Ι.  Εγκρίνει τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

ΙΙ  Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές  και 
κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη προσφορά για το σύνολο ή για 
µέρος των ζητούµενων ειδών,  για την προµήθεια «Ειδών Ατοµικής 
προστασίας για τους υπαλλήλους των  Υπηρεσιών ∆ήµου Νάξου & Μικρών 
Κυκλάδων » συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας  12.884,89   € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 16%. 

 
    ΙΙΙ. Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 
      
     1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Νάξου, την 
Πέµπτη 18 /08/2011…και ώρα 12:00 έως 13:00µ.µ., ενώπιον της 
επιτροπής διαγωνισµού  
Στην περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άκαρπος, θα επαναληφθεί   
στις  24/08/2011  ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 12:00µ.µ. έως 13:00µ.µ. 



     2. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, 
Όπως αυτές συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία  
     3. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα     
 καθώς και ενώσεις προµηθευτών, εφ‘ όσον για αυτές συντρέχουν οι  
προϋποθέσεις  του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους  
τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Εγγύηση συµµετοχής ποσού   555,38  € η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Η εγγύηση εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο ενδιαφερόµενος που υποβάλλει προσφορά 
για µέρος των ζητούµενων ειδών, θα καταθέσει εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 
5% της αξίας τους µε τον Φ.Π.Α. 
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί 6 το πολύ µήνες 
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται 
ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν 
έχει αποκλειστεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
     5.  Τεχνική προσφορά συντεταγµένη µε την ίδια σειρά και αρίθµηση όπως στο 
σχέδιο των Τεχνικών Προδιαγραφών που περιγράφεται ανωτέρω. 
     6.  Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δώσουν οικονοµική προσφορά για µέρος 
της προµήθειας ,  
     7.  Ο προµηθευτής ή οι προµηθευτές,  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 
προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 10% της συνολικής συµβατικής 
αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. 
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
    8.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά καθώς 
και η εγγύηση συµµετοχής. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή 
τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών 
υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο 
µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υπό προµήθεια 
ειδών στον ∆ήµο Νάξου. 
Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα 
ως εξής: 
α) Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 
β) Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ΄ όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς 
ΦΠΑ. 
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  (Χώρα Νάξου, Ταχ. Κωδ. 
84300), µέχρι την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 



Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απ΄ ευθείας στην επιτροπή  
διαγωνισµού από ώρα 12:00 µέχρι  ώρα 13:00µ.µ. όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της παρούσας. 
     9.  Οι προσφορές ορίζουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό  
διάστηµα 60 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας  
διενέργειας του  διαγωνισµού. 
     10.   Τα είδη πρέπει να παραδοθούν µέσα σε χρόνο είκοσι (20) ηµερών για τα 
θερινά και πενήντα (50) ηµερών για τα χειµερινά από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
    11. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την 
αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο που 
ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
    12. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά 
του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν µε την αρ. 180 απόφαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  
    13.  Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή 
µετά την οριστική παραλαβή τους, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.   
    14.  Στη συµβατική αξία της προµήθειας, εκτός του ΦΠΑ, που βαραίνει τον  
∆ήµο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διενεργούνται οι νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες 
βαρύνουν τον  
προµηθευτή.  
    15. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο εφηµερίδες του Νοµού  
          και τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
    16. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου,  
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 
    17.  Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης και να αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
    18.  Τα στοιχεία της συµβάσεως που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος 
είναι: 
α) Η παρούσα απόφαση 
β) Η Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ)  Η Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
     
     
                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                              κ.α.α. 
                                                                                  ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ 
                                                                                        ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                             


