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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
(Τύπος Β2

1
) 

Για έργα προμηθειών που εμπίπτουν λόγω 
προϋπολογισμού

2
 στο πεδίο εφαρμογής εθνικής 
νομοθεσίας 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

27/04/2012 

 
 

1 Με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή 
2 Το κατώφλια όρια (χωρίς Φ.Π.Α.) για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ (προμήθειες), που ισχύουν από 
1η Ιανουαρίου 2012, είναι ίσα με το ποσό των 130.000 ΕΥΡΩ για τις Κεντρικές αναθέτουσες αρχές 

(παράρτημα IV οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και σε 200.000 € για τις λοιπές αναθέτουσες αρχές 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
ΕΡΓΟ: 

 
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

  

  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 
του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
 



   2 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜ ΟΣ ΑΛΕΞ ΑΝΔΡΕΙ ΑΣ                     Έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών  

                                                                                           σχολείων Δήμου  Αλεξάνδρειας»                                                  

                                                                    

          

                                 Αλεξάνδρεια,  27/04/2012 

                  Αρ. Πρωτ. :    14248 

             

 

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

Ο  ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

Διακηρύσσει  

 

 Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού των ειδικών 

σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας 

 

Προϋπολογισμού 101.263,44 € Ευρώ (με το ΦΠΑ)  

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993 (Υ.Α. 11389/8-3-1993), καθώς και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης τη 

 

 

χαμηλότερη  τιμή 

 

 

 

 

Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις : 

1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

2)  Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ" (Υ.Α. 11389/8-3-1993) 

3) Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-

2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

4)Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

5) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- 

και άλλες διατάξεις». 

6) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 

7) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 

γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων 

Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄ βαθμ.»  

8) Της με αριθμ. Π1/4089 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2498/4-11-2011) «Εξαίρεση από την ένταξη 

στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε 

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα»    

9) Τον Ν. 4013/2011 περί  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

10) Την υπ΄ αρ.  525/14.11.2011 Αποφάση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής ποσού και 

τροποποίησης προϋπολογισμού  

11) Την 78/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

12)Την με αρ. πρωτ. 6129/21.10.2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού 

ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» με κωδικό MIS 346604 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μακεδονία – Θράκη» 

13) Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013  με συγχρηματοδότηση από 

το ΕΤΠΑ και Εθνικούς πόρους. Το ενάριθμο του έργου είναι 2011ΕΠ00880041 της ΣΑΕΠ 008/8.   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ανοικτό δημόσιο διεθνή  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή σε Ευρώ, 

προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν μία χιλιάδων διακοσίων εξήντα τρία ευρώ και σαράντα 

τέσσερα λεπτών  (101.263,44€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια και 
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εγκατάσταση εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων του 

Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό 78/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αλεξάνδρειας, για την προμήθεια των ειδών  που αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και κατόπιν 

κανονικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων ή στον ελληνικό τύπο (άρθρο 10 της Υ.Α. 11389/8-3-1993). 

 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο τύπο 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ) 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
σε ευρώ συμπ. ΦΠΑ 

 
28/04/2012 

 

 
04/05/2012 

 
101.263,44 € 

 
 
 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
 
1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. 

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: 

Το Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας,  

Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300 

1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού (των δύο ειδικών σχολείων του Δήμου 

Αλεξάνδρειας) δώδεκα (12) «πακέτων» (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ),  τα οποία αναλυτικά 

παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

1.4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη 

συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται 

μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει 

αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Εξαίρεση σε αυτό είναι το 

«πακέτο ΙΒ: Λοιπός Εξοπλισμός»,  όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε 

«πακέτου». Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και στην περίπτωση 

που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.  

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριμένα στο 

Παράρτημα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 
 

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 

αυτής, διατίθεται από τον ΔΗΜΟ Αλεξάνδρειας, οδός Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ: 59300, 

Πληροφορίες: κ. Κωταΐδου Σοφία και κ. Ξυδοπούλου Μαρία,  τηλ. επικοινωνίας 2333350160 και 

2333350132,, Fax: 2333023625,  κατά τις εργάσιμες  ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, μέχρι  και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής προσφορών (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού), από το  γραφείο του Τμήματος 

Προμηθειών.  

2.2.  Διευκρινίσεις    ή  συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίδονται από την 

αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές 

παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 

των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να 

επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.   

 

 

3. Ορισμοί: 
 
3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής 

όρους: 

 «Αναθέτουσα Αρχή»: ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη 

διαδικασία. 

 «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει 

προσφορά. 

 «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 

του διαγωνισμού»: Η  Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 78/2012  απόφασης 

της Οικονομικής Επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την  εισήγηση προς την 

Αναθέτουσα Αρχή της  ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας 

  «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 

προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την 

κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του Παραρτήματος Δ΄ της 

παρούσας. 

 «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

διενεργείται ο παρών διαγωνισμός. 

 «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα α) τον 
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Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον 

Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 

περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε 

αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού 

εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται 

πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα. 

 

 

4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 
4.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 06/06/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00  π.μ. (ώρα 

έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στο 

Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού 

συμβουλίου), Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ: 59300. 

4.2. Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κα. Κωταΐδου Σοφία και κα. Ξυδοπούλου Μαρία,   

τηλ. επικοινωνίας 2333350160 και 2333350132, 

Fax: 2333023625, email: kotaidou@alexandria.gr. 

 

5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

5.2. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς 

τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, 

εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

5.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία,  ΔΗΜΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ,  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.  

5.4. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω 

και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου 

Προσφοράς του. 

5.5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5.6. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) 

υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια 

mailto:kotaidou@alexandria.gr
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και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική. 

5.7. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Τμήμα Προμηθειών 

Δήμου Αλεξάνδρειας). 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 Με την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ» 

5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους 

υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο της Τεχνικής 

Προσφοράς, γ) τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων 

υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον 

τίτλο αντιστοίχως: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

5.9 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 

όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου.  

5.10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5.11. Ο διαγωνισμός αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου 

Αλεξάνδρειας» και συγκεκριμένα δώδεκα (12) πακέτων ειδών.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα 

ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 1.4 της παρούσας και όπως 

αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στα Παραρτήματα Α΄  και Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή διενέργειας  του 

διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με την 

διαδικασία του άρθρου 19  της Υ.Α. 11389/8-3-1993. 

5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως 

μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.  

5.14. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την 

Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και παραδίδονται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας 

που διενεργεί τον διαγωνισμό προς φύλαξη. 

5.15. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόμιμα, 

σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
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5.16. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με 

τη παράγραφο 5 του άρθρου 19 της Υ.Α. 11389/8-3-1993, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και 

ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. 

5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που 

προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσης  για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως κι 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

5.18. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.20. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή 

ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή  προμήθεια, την ανάπτυξη και 

συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και πειραμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/8-3-1993. 

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

6.3. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή  ΝΠΙΔ ή Α.Ε. 

του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους 

υποχρεώσεις  και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση  για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι  σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το 

οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να  διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή  ανά περίπτωση. 

(δ) Όσοι  

i. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.  
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ii. Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.  

iii. Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική διαγωγή τους.  

iv. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.  

v. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και 

του ελληνικού δικαίου.  

vi. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.  

vii. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική  

απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: 

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου  της 26ης 

Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωοκοπία. 

6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση 

των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να 

είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του 

προϊόντος. 

6.5 Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν οι 

προσφέροντες και τα όριά τους είναι οι ακόλουθες: 

(i) Ο κατασκευαστής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας κατά ΙSO 9001 ή ισοδύναμο, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό, όπου 

απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα Β’.  
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7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

7.1. Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής 

δικαιολογητικά: 

7.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.1.2 Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1) 

της διακήρυξης.  

7.1.3 Τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

α. Έλληνες Πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει  ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποια από τα αδικήματα της  συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 ε της παρούσης διακήρυξης, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και δεν έχουν 

καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

διαγωγή του.  

2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

εξαμήνου, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν  

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.   

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει αν 

είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 7.1.3.α.2 και 

7.1.3.α.3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 

β. Οι Αλλοδαποί: 

1.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 7.1.3.α.1. 
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 2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις του 

7.1.3.α.2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

7.1.3.α.3 του παρόντος άρθρου.  

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 7.1.3.α και 7.1.3.β.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990 (Α΄ 

101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 7.1.3.α.1 της 

παρούσης διακήρυξης.  

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 

από την αρμόδια Αρχή, στο μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο Διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7
α
.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν 1892/1990, όπως 

εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 

δ. Συνεταιρισμοί: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει  καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήματα του άρθρου 7.1.3.α.1. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 7.3.1.α.2 και 7.3.1.α.3 του παρόντος άρθρου, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης των άρθρων 7.3.1.β.2 και 7.3.1.β.3 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.  

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
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ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

ένωση. 

 

7.1.4 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

7.1.5 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

7.1.6 Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.   

7.1.7 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 

ειδών. 

7.1.8 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν  αποκλεισθεί τελεσίδικα από 

κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή  ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα ή Οργανισμό 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις  και ο αποκλεισμός τους 

είναι εν ισχύ.  

7.1.9 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για 

προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους 

με αμετάκλητη απόφαση  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι 

υπήρξαν ένοχοι  σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να  

διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

7.1.10 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού  υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του 

Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις 7.1.8 και 7.1.9 σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7.1.11 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

7.1.12 Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος ή όταν 

δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

 

7.2. Για την τεκμηρίωση των τεχνικών του δυνατοτήτων (βλ. παρ. 6.5 του παρόντος) στον Υποφάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχεται: 

 

7.2.1 Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλου ισοδύναμου 

πιστοποιητικού από τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με το 

Παράρτημα Β’. Τα πιστοποιητικά ISO αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 

7.3 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις του 

παρόντος άρθρου, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή 
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δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω 

ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ζητούμενες νομικές 

καταστάσεις.  

 
 
 

8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
 

8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα 

ακόλουθα: 

8.1.1 Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα 

prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου 

είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου 

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, 

με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερομένου είδους. 

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής 

του εργοστασίου μας». 

8.1.2 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, υπεύθυνη 

δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή η οποία 

εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ 

του οποίου έγινε η αποδοχή. 

8.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία 

πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη ή όπως αναλυτικά 

ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους του Παραρτήματος Β΄ της παρούσης 

διακήρυξης, από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την 

δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των 

οργάνων. 

8.1.4 Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από 

φύλλο συμμόρφωσης, όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με 

την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και 

τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με 
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σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. 

χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία θα αποκλείονται.  

8.1.5 Στην τεχνική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού κατατίθενται βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία 

θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-λειτουργίας των προσφερομένων ειδών κατά προτίμηση 

στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική. 

Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την παράδοση τα 

βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Το αυτό ισχύει και για το λογισμικό 

όπου απαιτείται. 

8.2 Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι ονομασίες 

των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

8.3 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

8.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί 

από την Σχολική Μονάδα 

8.5. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το 

σήμα CE ή ισοδύναμο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE ή το ισοδύναμο. 

8.6 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή 

της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

 

9. Εγγυήσεις 
 
9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 

αυτό. 

9.2 Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 

για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων 

ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με 

το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ (1). 

9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, 

χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να  είναι σύμφωνη, επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ 

(2).   

9.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο 

τουλάχιστον έτη και σύμφωνη με το αντίστοιχο συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ε΄(3). 

9.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/8-3-1993. 
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10. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 
 

10.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης. 

10.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά «πακέτο» εκτός του «πακέτου 

ΙΒ» όπου μπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη, με τη συμπλήρωση πινάκων 

του υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ1  & Παραρτήματος ΣΤ2΄ αντίστοιχα, μορφής που 

παρατίθεται στη συνέχεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς του Παραρτήματος Γ΄ – «Πίνακας 

Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων με Τόπους Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, 

όργανα, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν 

επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ ΄ αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη 

σύγκριση των προσφορών. 

10.3 Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, εκτός του «πακέτου Ιβ» όπου 

μπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη, με τη συμπλήρωση πινάκων του 

υποδείγματος του Παραρτήματος ΣΤ1 & Παραρτήματος ΣΤ2΄ αντίστοιχα, μορφής που παρατίθεται 

στη συνέχεια. 

10.4 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές 

προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

10.5 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής 

προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας του «πακέτου» που αναγράφεται ολογράφως, οι υπόλοιπες 

δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως 

θεωρείται άκυρη για το πακέτο. 

10.6 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

10.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.8 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

10.9 Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού. 

10.10 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια πακέτων επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το 

πλήρες «πακέτο». 

 

 

11. Αξιολόγηση Προσφορών 
 

11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με 

κριτήριο  τη χαμηλότερη τιμή. 
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11.2 Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται  για ένα ή περισσότερα ««πακέτα»», για τη 

συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου», όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα 

στο Παράρτημα Α΄. Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ΙΒ: Λοιπός Εξοπλισμός»,  όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη του «πακέτου» και 

όχι αναγκαστικά για το σύνολό του. 

 Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 

προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 

του προϋπολογισμού του κάθε πακέτου.  

11.3 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς» 

του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσης. 

 

 

12. Ενστάσεις – Προσφυγές 
 

12.1 Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 

της Υ.Α. 11389/8-3-1993. 

12.2 Αποφασίζον όργανο επί των ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

 
 

13. Κατακύρωση Διαγωνισμού 
 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής  όπως ορίζεται στο άρθρο 11 

της παρούσας. 

13.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 

υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν 

να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε σχέση με τα 

αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

13.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 

(α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν 

συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

13.5 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.: 

α. Το προς προμήθεια είδος. 

β. Την ποσότητα. 

γ. Την τιμή. 

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
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ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

ζ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της 

απόφασης αυτής είναι άκυρη.   

13.6 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που  

ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

13.7 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 

αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 

15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας 

των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

13.8 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται 

στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή 

προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 

ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ 

και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

13.9 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την  σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/8-3-

1993. 

 

14. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
 

14.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή 

14.1.1 Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισμού τους ορίζονται οι 40 (σαράντα) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

14.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με το 

άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/8-3-1993. 

14.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην παράγραφο 

14.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.1.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από τις αρμόδιες τριμελείς επιτροπές παραλαβής 

που έχουν οριστεί από τον Δήμο, με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• τη σύμβαση 

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν 
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14.1.5 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ημερών από την άφιξη 

των ειδών στους τόπους προορισμού του παραρτήματος Γ της παρούσης διακήρυξης. 

 

 

14.2 Τρόπος Πληρωμής 

14.2.1 Η πληρωμή  θα  γίνει  με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

14.2.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

14.2.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα 

γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα. 

14.2.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του 

Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των 

αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που  

αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον 

βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι 

προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.   

 

 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

15.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. 

15.2 Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή 

με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο 

της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

15.3 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

15.4 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

15.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. 

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

 

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

16.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

16.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Βέροιας, σύμφωνα 

με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
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