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Θέμα  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

 

                                                            Ετους  2014   
 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  

 

                    Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

 Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012» Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»  

 Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ τ. Β΄185/23-3-1993).  

 Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Τον Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 

2 Ν. 3060/02, 9 παρ. 3 Ν. 3090/02, 12 παρ. 27 Ν. 3310 και 3414/05 περί ελέγχου νομιμότητας των σχεδίων 

συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

 Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 του N. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Την παράγραφο Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16
ης

 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/358/27-1-1999 (ΦΕΚ Β΄92) «Εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με 

ανάδειξη χορηγητών-προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)».   

 Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με 

το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για 

προμήθειες ειδών παντοπωλείου  για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 

προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 

αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.  

 Τις Αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου: 

o Η αριθμ.  11/2014 απόφαση του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. 

o Η αριθμ. 162/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της 

πίστωσης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού..  

o Η αριθμ. 59/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας .  

Νάξος,  08 /04/2014 

Αρ. Πρ.: 4587 



o Η αριθμ. 7/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .  

o Η αριθμ. 8/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής επιτροπής Σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης .  

o Η αριθμ. 59/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  .  

o Η Αριθ 162/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης Διάθεσης της πίστωσης , έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ανοικτού Διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας  

Την αρ.102 /2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

 

 «Την αρ.   162 /2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκαν οι πιστώσεις 

για το τμήμα που αφορά το Δήμο, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη 

διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για 

τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων» και εγκρίθηκε ο περιορισμός 

της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

           

                                                                              Προκηρύσσει 

 
 

Ανοικτό διαγωνισμό,   με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σε €, για 

την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έτους  2014  
»συνολικού προϋπολογισμού 112.683,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 16%. 

 

Άρθρο 1
ο
 - Αναθέτουσα αρχή – Χρόνος και τόπος του διαγωνισμού 

1.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δ/νση Δημαρχείου: Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84 300, Νάξος, Κυκλάδες 

Τηλ.: 2285360153  

Fax : 2285023570  

 

1.2 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα από την επιτροπή διαγωνισμού, την  9 /05/2014, ημέρα  

Παρασκευή  , με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. στα Γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού και μετά την 

εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στη διακήρυξη. 

1.3  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τα γραφεία του Δήμου 

Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360-153 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

1.4. Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας, λήγει η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών. 

 

Άρθρο 2
ο
 - Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ως έχουν εγκριθεί με την αριθμ.39/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και επισυνάπτονται στο τέλος του σχεδίου της διακήρυξης στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

 

Άρθρο 3
ο
 - Προϋπολογισμός προμήθειας 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των   97.141,22 € συν 15.542,59  € για 

Φ.Π.Α.  16% . Συνολικά δηλαδή  112.683,82 € με Κ.Α.10-6634 ποσό 5.925,81, 15-6634 ποσό 399,89,  

Κ.Α 20-6634.001 ποσό 11.700,00, ΚΑ 25-6634 ποσό  2.101,60, Κ.Α 40-6634 ποσό 699,48 και ΚΑ 20-6635 ποσό 

1.999,78 ευρώ   

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ευπρεπισμού  

ΚΑ.10-6634 5.925,81€ 

 

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

ΚΑ 15-6634 399,89 € 

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ΚΑ 20-6634.001 11.700,00 € 

 



ευπρεπισμού 

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

ΚΑ 25-6634 2.101,60 

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ευπρεπισμού 

ΚΑ 40-6634 699,48 € 

 

Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και 

ευπρεπισμού  

ΚΑ 20-6635 1.999,78 

 

Άρθρο 4
ο
 - Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

Β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Γ) συνεταιρισμοί 

Άρθρο 5
ο
 - Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, είναι : 

- Η διακήρυξη του διαγωνισμού. 

- To τιμολόγιο προσφοράς 

- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Ο προϋπολογισμός προσφοράς  

 

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη φερεγγυότητα τους, 

την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές 

δυνατότητές τους. 

Άρθρο 6
ο 
- Πληρωμές 

Ο τρόπος πληρωμής των υπό προμήθεια υλικών επιλέγεται με βάση την υποπαράγραφο 1.α του άρθρου 36 παρ. 

1 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της παρούσας προμήθειας θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών.  

 

Άρθρο 7
ο
 - Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7) 

 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα 

αντίγραφα και θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η μη 

προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Οι υπεύθυνες 

δηλώσεις θα είναι θεωρημένες και με σφραγίδα της εταιρείας. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής 

δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς): 

  α.  Οι Έλληνες πολίτες. 

 7.1      Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό 

5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μην συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η 

προσφορά το διαγωνιζόμενου θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 

ομάδων. 
          7.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

7.3    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

7.4    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

7.5    Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους 

τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 



πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7.6    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.4, 7.5 και 7.6 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

7.7   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει ότι δεν υφίστανται 

νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής του. 

7.8     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει ότι δεν έχει 

αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε έχει κηρυχθεί 

έκπτωτος.  

7.9     Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος προμηθευτής θα δηλώνει τη συνέπειά του 

στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων προς τις υπηρεσίες του 

Δημόσιου Τομέα, καθώς και αν έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς 

δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

Τονίζεται εδώ ότι σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του Δήμου διαπιστώσουν ότι κάποια από τις 

παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις είναι ψευδής, τότε η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

7.10 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, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 

έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5 : 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 

προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω. 

β)  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

γ)  Πιστοποιητικά όπως των εδαφίων 7.3 έως και 7.10 ανωτέρω. 

ε. Οι ενώσεις υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ 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 εκτελεσθούν 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 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.11 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

7.12  Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 

προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση ή βεβαίωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο (βλ. 6
η
 παράγραφο του 7

ου
 άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993). 



7.13 Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 

δηλαδή ακριβές αντίγραφο καταστατικού εταιρείας έγγραφα εκπροσώπησης, με ποινή αποκλεισμού σε 

αντίθετη περίπτωση. 

7.14 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, 

με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική 

κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 

7.15 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, να καταθέσουν με τα 

δικαιολογητικά και τις προσφορές τους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει 

γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή 

περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους 

προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση) 

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως φυσικό πρόσωπο 

χρειάζεται να φέρουν μόνο το γνήσιο της υπογραφής. 

 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων τις 

υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την 

εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, 

ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, 

τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του 

Ν. 1599/1986. 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με την προσφορά τους  

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι Έλληνες πολίτες ή οι αλλοδαποί με την προσφορά τους 

  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 7.7 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για μη αποκλεισμό ή έκπτωση 7.8 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για συνέπεια σε υποχρεώσεις και για μη ψευδείς ή 

ανακριβείς δηλώσεις 
7.9 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.10 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.11 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.13 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.14 
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.15  

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα με την προσφορά 

τους 

  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 
Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 7.7 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για μη αποκλεισμό ή έκπτωση 7.8 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για συνέπεια σε υποχρεώσεις και για μη ψευδείς ή 

ανακριβείς δηλώσεις 
7.9 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.10 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.11 



Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.13 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.14 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.15 
 

 

 

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι συνεταιρισμοί με την προσφορά τους 

  

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 7.7 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για μη αποκλεισμό ή έκπτωση 7.8 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για συνέπεια σε υποχρεώσεις και για μη ψευδείς ή 

ανακριβείς δηλώσεις 
7.9 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 7 παρ. δ περιπτ. β 
Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.11 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.13 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.14 
Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.15 

 

Δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει κάθε υποψήφιος προμηθευτής που συμμετέχει σε ένωση με την 

προσφορά της ένωσης (το πιστοποιητικό της 2ης περίπτωσης της παραγράφου (ε) του 7ου άρθρου αφορά 

το σύνολο της ένωσης) 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι για Νομικά Πρόσωπα) 7.2 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.3 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.4 

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 7.7 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για μη αποκλεισμό ή έκπτωση 7.8 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για συνέπεια σε υποχρεώσεις και για μη ψευδείς ή 

ανακριβείς δηλώσεις 
7.9 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.10 
Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ 7 παρ. ε περιπτ. 2 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.11 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.13 
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.14 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.15 

 

 Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν στο σύνολό τους τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά δεν θα 

αξιολογηθεί και θα απορριφθεί ως απαράδεκτη 

 

 

Άρθρο 8
ο
 - Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών – Γλώσσα σύνταξης 

8.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης 

προσφοράς. 

8.2 Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην ελληνική και μόνο γλώσσα. 

8.3 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο 

διαγωνισμός, αφού προηγουμένως έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το αντίστοιχο τμήμα του Δήμου Νάξου και 

Μικρών Κυκλάδων. 



8.4 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, 

με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

8.5 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. 

8.6 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 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 αποσφραγιστούν οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

8.7 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα 

φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις: 

α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

γ. Ο τίτλος της προμήθειας. 

δ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

8.8 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 

όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 

τη χαμηλότερη τιμή) : 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) ιδιαίτεροι και κλειστοί φάκελοι. Στον 1
ο
 φάκελο με 

την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. 

Στον 2
ο
 φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” Θα Υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού Δήλωση χώρας 

παραγωγής των ειδών οπωσδήποτε ελληνικά ή χώρας Ευρωπαικής ένωσης . . 

 και στον 3
ο
 φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς.  

8.9 Ο φάκελος της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 

8.10 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν 

κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει, τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει ο προσφέρων στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

8.11 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες 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 που καταθέτει 

εκτός από μία. 

8.12 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε 

επιτροπή 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 διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

8.13 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

8.14 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα 

μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από 

τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία που ζητήθηκαν. 

8.15 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι 

προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτα από εκπρόσωπο 

διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

8.16  Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την 

διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και 

σαφείς σ' όλα τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 

8.17 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, με παραγωγή προϊόντων στην 

Ελλάδα ή σε χώρες της Ε.Ε. 

8.18 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα παραγωγής του υπό προμήθεια 

είδους. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 9
ο
 - Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13) 



 

9.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους τουλάχιστον 

ως την λήξη της σύμβασης τους . 

9.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

9.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν από την λήξη της. 

 

Άρθρο 10
ο
 - Αποκλίσεις – Αντιπροσφορές 

 

Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση 

και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι: αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 11
ο
 - Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19) 

 

11.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό που γίνεται με 

κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά :  

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα 

τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το 

παραπάνω όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως 

φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών στοιχείων του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

της παρούσας προμήθειας. Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων τα 

δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία 

και ώρα που θα καθοριστεί αφού κριθούν τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που 

κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό. 

11.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  

11.3 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν-κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

και λοιπών στοιχείων-αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Άρθρο 12
ο
 - Εγγυήσεις 

12.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 ) 

- Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, που ορίζεται σε ποσοστό             

5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς το  (Φ.Π.Α 16%). Σε περίπτωση που η προσφορά το 

διαγωνιζόμενου θα αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αντίστοιχου αθροίσματος του προϋπολογισμού των προσφερόμενων 

ομάδων. 
          και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου 

αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον 

ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. 

-         Η εγγύηση αυτή ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι 120 ημερολογιακές ημέρες 

- Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. 

- Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προμηθευτών πού έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται 

ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 

- Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα 

ακόλουθα : 

1. Την ημερομηνία έκδοσης. 

2. Τον εκδότη. 

3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 



4. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

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

6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

7. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης 

και της διζήσεως. 

8. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε  

τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

9. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

10. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 

το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα.  

11. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από απλό έγγραφο του 

Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

12.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συμβατικού προϋπολογισμού 

της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : 

α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 

τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν 

ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), με τις εξής διαφοροποιήσεις : 

 Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής 

του διαγωνισμού. 

 Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. 

 Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, η ισχύς της για την παρούσα    προμήθεια 

χρειάζεται να διαρκεί τουλάχιστον μέχρι και την 31/12/2014. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

Άρθρο 13
ο
 - Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16) 

13.1 Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για 

παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

13.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. 

13.3 Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. σε Ευρώ αριθμητικώς ανά τεμάχιο, καθώς και 

αριθμητικώς και ολογράφως η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών στην προσφορά 

συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 

13.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

13.5 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται όρος περί 

αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Γι’ αυτό προσφορά 

με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται.  

 

Άρθρο 14
ο
 - Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20) 

 

14. Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και 
λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία: 

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα 

στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος. 



       Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η απόφαση για την 

κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η 

σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

14.5 Περιγραφή 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση ελληνικής παραγωγής και οπωσδήποτε χώρας Ε.Ε. και 

να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί 

κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και 

αποθήκευσης.  Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, 

κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας 

Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ 

14.6  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα παραγωγής του υπό προμήθεια 

είδους. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 15
ο
 - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15) 

 

15.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο 

μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης 

διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

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, όπως είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. 

Απ. 11389/1993 : 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην 

περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που 

συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την 

επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 

1β και Ν. 2286/1995  άρθρο 4 παρ. 5). 

15.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που αφορούν 

την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. 

15.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3). 

15.4 Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου 

στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ από την υποβολή της. 

 

Άρθρο 16
ο
 - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 21 και Ν. 2286/1995) 

16.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας. 

β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

        γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

16.2 Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : 

       α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για  το σύνολο της 

ποσότητας, 

       β. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων της 

διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 

       γ. Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, τότε την τελική απόφαση 

λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

 

 

 



Άρθρο 17
ο
 - Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22) 

  

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων εγγράφων κλειστών 

προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του 

και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 

 

Άρθρο 18
ο
 - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24) 

 

18.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής που 

κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η εγγυητική συμμετοχής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των τροφίμων  αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 

δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

          Εφ' όσον η σύμβαση υπογράφεται πριν την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της. 

18.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται 

ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 11389/1993. 

 

Άρθρο 19
ο
 - Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2) 

 

 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν 

και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που 

και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από 

συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 

οργάνων αξιολόγησης. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν 

αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

Άρθρο 20
ο
 - Χρόνος, χώροι και τρόπος παράδοσης και παραλαβή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29) 

 

Χρόνος παράδοσης 
 

1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και άμεσα, να 



εφοδιάσει την Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών καθαριότητας.. 
2. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών  Θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα κτίρια  

που θα αναφέρονται στην εκάστοτε σύμβαση  ,και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπέρβαση του χρόνου 

παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά Θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει 
τις ποσότητες του κάθε είδους καθαριότητας  μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

3. Η ποσότητα των ειδών  με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα παραδίδεται στα Δημοτικά  κτίρια  όπως 
αυτά θα αναφέρονται στην εκάστοτε σύμβαση , κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και έπειτα από ενημέρωση του 
προμηθευτή τουλάχιστον πεντε (5) ημέρες νωρίτερα.  

4. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύ- ουσας νομοθεσίας 

περί συσκευασίας των ειδών . 
5. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών  θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα 

από αυτόν μεταφορικά μέσα  Τα είδη  θα παραδίδονται σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί , τους χώρους υποδοχής των ειδών  και την Επιτροπή Παραλαβής, 

για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη  τουλάχιστον πεντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, 
εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή. 

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημάρχου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής 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 φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση που χορηγήθηκε,  επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά 
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 
προβλεπόμενου,  χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε 
είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης 
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. 

β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους τροφίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.. 

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να 
παραδώσει  ή τα είδη Καθαριότητος μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις 

βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν 
και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα τρόφιμα, ο διαγωνισμός ή τα 
αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 

4. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που 
έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
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Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των ειδών 
καθαριότητας , με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να 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 

συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε 
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των 
ειδών καθαριότητας  που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε 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 είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των 



απορριφθέντων τροφίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. 
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον 

προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα 

τρόφιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των τροφίμων και των 
υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των τροφίμων για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το 
παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και 
εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενατρόφιμα, πέραν του προστίμου, τα είδη καθαριότητας  
καταστρέφονται κατά την κρίση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η επιστροφή των ειδών  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 είκοσι (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 Δημάρχου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 

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, η Υπηρεσία 
μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής. 

3. Με απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί 
η επιστροφή στον προμηθευτή των τροφίμων 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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Εγγυήσεις ποιότητας 

 

1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος Θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη  είναι αρίστης 
ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επισήμων Κρατικών φορέων ειδών 
καθαριότητας ν, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα 
από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για κατανάλωση. 

2. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία Θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από 

αίτηση της Υπηρεσίας κάθε ποσότητα των ειδών  που προμήθευ- σε, μέσα σε δύο εργάσιμες (2) ημέρες, αφότου 
διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό 
τροφίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν Θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας. Οι δαπάνες 
επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων  είδών  Καθαριότητος και αποστολής στην Υπηρεσία των νέων σε 
αντικατάσταση των ακατάλληλων, Θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

3. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών , κηρύσσεται έκπτωτος, με 

όλες τις νόμιμες συνέπειες. 
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Άλλα στοιχεία- ειδικοί όροι 

1. Η Υπηρεσία δεν Θα κάνει αποδεκτές και προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσης 
ποσότητας του κάθε είδους καθαριότητας , κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

2. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους καθαριότητας  
που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων για κάθε είδος καθαριότητας , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας. 

3. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, το Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων 

του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 20%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και 
επωφελές για την Υπηρεσία . Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της 
Υπηρεσίας, με την Ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. 
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, 
παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 
       Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού Προϋπολογισμού, Θα απορρίπτονται ως 

ασύμφορες. 
4. Η παρούσα διακήρυξη μπορεί να παραταθεί για 2 (δυο) μήνες, με τις ίδιες τιμές - εκπτώσεις και του ίδιους 

όρους με μονομερή δήλωση του δήμου . 

 

 

 



Άρθρο 25
ο
 - Διαφορές διακήρυξης – νόμων 

 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται 

σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις 

διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/2006. 

 

Aρθρο 26 

Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε δύο οικονομικές εφημερίδες, τρεις του Νομού Κυκλάδων, στο 

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος Δημόσιων Συμβάσεων) και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,  και στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων. καθώς και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση  www.e-naxos.eu. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από  τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη 

διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009). 

 

 

                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ, 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                   EMMANOYΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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