
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο   γηα ην 

 εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό 
ηνπ Γήκνπ  γηα ην έηνο 
2016». 

 
 
 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ   ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

αξηζκ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.), 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.474/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ.613/2016 

απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :  

 γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ γηα  ην έηνο 2016 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο είθνζη ρηιηάδωλ ελληαθόζηα ζαξάληα νθηώ 

επξώ θαη είθνζη νθηώ ιεπηώλ (20.948,28 €) (κε ΦΠΑ 23%).H ηκεκαηηθή 

παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα 

γίλεηαη εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γήκνπ κέζσ 

ππεξεζηαθνχ ζεκεηψκαηνο, πνπ είηε ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή είηε 

ζα ζηέιλεηαη κέζσ θαμ.  

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγωγήο δηαγωληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηαπξνχ, Γήκνπ 

Βφιβεο, ζην  Σκήκα Πξνκεζεηψλ ,  ηελ 31/12/2015 , εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

από 10 π.κ. κέρξη 11 κ.κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ 

ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

Πξνϋπνινγηζκόο 

Ο Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 20.948,28 €  (κε ΦΠΑ 23%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο 

πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηνπο Κ.Α 15/6061.0001, 20/6061.0001, 

30/6061.0001, 35/6061.0001 πνπ έρνπλ πξνβιεθηεί γηα ην 2016 .  



ΑΡΘΡΟ  3ν 

ηνηρεία ηεο κειέηεο 

Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ κε ζεηξά ηζρχνο 

είλαη:   

α.   Σερληθή έθζεζε 

β.   Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

γ.   Πξνκέηξεζε 

δ.   Σηκνιφγην- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

ε.   πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο  

ζη. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

δ.   Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 

ε.   Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ζ.   ρέδην Γηαθήξπμεο 

 ΑΡΘΡΟ 4ν 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φζνη θαηαζθεπάδνπλ ή αζθνχλ ηελ εκπνξία 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο: 

α. Έιιελεο 

β. Αιινδαπνί 

γ. Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

δ. πλεηαηξηζκνί 

ε. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ 

ΑΡΘΡΟ 5ν  

Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ 

Mε πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα έγγξαθα ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θχξηα ή ζπκπιεξσκαηηθά. Απηά ζα είλαη πξσηφηππα ε 

επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα.  Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014. 

Α) Έιιελεο πνιίηεο 

α) Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

i. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, 

εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ ηπρφλ 

δελ απνδέρνληαη. 



ii. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

iii. Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε. 

iv. Γελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

v. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη: 

 Έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνία απνδέρεηαη ξεηά 

θαη αλεπηθχιαθηα, φηη ηα είδε ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη ζαλ ηφπνο 

παξάδνζεο νξίδνληαη ηα ακαμνζηάζηα ηαπξνχ θαη Αζπξνβάιηαο ηνπ Γήκνπ 

θαη φηη ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ησλ πιηθψλ βαξαίλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή . 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε πξνκήζεηα νθείιεη πξηλ ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ηα πξσηφηππα 

έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ε 

πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 

θαη πηζηνπνηεηηθά ή αλ απφ ηνλ έιεγρν απηψλ πξνθχςεη θψιπκα 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ 

πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε θαιχηεξε γηα ην θνξέα πξνζθνξά.  

γ)  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φπνπ ζα πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ην νπνίν  θαηαζθεπάδεη  ηα  πξνζθεξφκελα  

πιηθά,  ην  νπνίν  ζα  δηαζέηεη  ISO9001:2008 θαη πηζηνπνηεηηθφ H.A.C.C.P. 

θαη ζα θαηαηεζεί ην αληίζηνηρν αληίγξαθν. Όια ηα είδε ζα έρνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ην 

πξφηππν CE ή ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ειιεληθφ θνξέα. Σα 

πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβιεζνχλ γηα θάζε πεξηγξαθφκελν πιηθφ. 



δ) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο 

ηνπο, ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ.  

ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, κε ην νπνίν 

ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πνπ ζα 

ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Β)  Αιινδαπνί 

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ( εδάθην Α) απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο 

θαη απηά πνπ  νξίδνληαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο.  

Γ) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (Α) .Σν απφζπαζκα  

πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ, ζα αθνξά ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο. 

2) πζηαηηθή πξάμε θαη ηπρφλ ηξνπνπνηεηηθέο (γηα θάζε κνξθήο εηαηξεία) 

3) Οη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πξαθηηθφ ηνπ Γ.., ζην νπνίν ζα 

αλαθέξεηαη πσο εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηαγσληζκφ. 

Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ πξνζθνξά κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

Γ) πλεηαηξηζκνί: 

1) Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ (Α) θαη Βεβαίσζε 

επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα . 

Δ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

1) ηνπο δηελεξγνχκελνπο δηαγσληζκνχο, δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ εθφζνλ: 

α) Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  

β) ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο, 

πξνζθνξάο. 



2) Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (3) θαη (4) ηεο εδαθίνπ Α ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

3) Η έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ 

ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

4) Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 

νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε 

επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Σ) Γεληθνί φξνη 

1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά,  κπνξεί λα κελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ 

πξνζθνξά ζρεηηθά κ' απηφ. 

2) Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή 

έγγξαθα, ή  δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο  πξνκεζεπηέο 

πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ 

ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

Γιώζζα 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πξνκεζεπηψλ ζ’ απηνχο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζπληάζζνληαη 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σα ππφινηπα μελφγισζζα 

έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θηι «ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ 

δηθεγφξν( ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Α άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014(ΦΔΚ 74/Α’ 

/26-3-2014))» κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 



Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

1) Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ 

έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε.  

2) Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί 

ηνλ δηαγσληζκφ. 

3) Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο 

πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

4) Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ 

απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη 

ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο 

ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

δηαδηθαζία. 

Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

εθπξφζεζκα. 

5) ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α) Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

γ) Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο 

δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 

6) Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν αθφκε θη αλ ην 

ίδην είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα 

ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

α) Με πνηλή απνθιεηζκνχ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε 

θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην παξφλ άξζξν. Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δε 

γίλνληαη απνδεθηέο. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη 

φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο: 

 Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε 

ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζηελ ειιεληθή γιψζζα επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε 



ρσξηζηά ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζην θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ". 

β) Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο 

ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

γ) ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ 

ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά 

ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

"ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

δ) Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε 

δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' 

απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

1) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξείο (3) 

κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ην ρξφλν 

πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.  

2) Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε 

δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3) Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν 

κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ 

αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 20 παξ.5 θαη 23 παξ.2 ηνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ ησλ 

Ο.Σ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

Αληηπξνζθνξέο 

ηνπο δηαγσληζκνχο δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΑΡΘΡΟ 10ν 



Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο 

ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ' απηφλ,  ππνβάιιεηαη εγγξάθσο  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο Τ.Α11389/1993 (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α) 

ΑΡΘΡΟ 11ν 

Πξνζθεξόκελε ηηκή 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε ΔΤΡΩ αλά κνλάδα φπσο θαζνξίδεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α. γηα παξάδνζε ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Ο Φ.Π.Α βαξχλεη ην Γήκν Βφιβεο. 

Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.  

ΑΡΘΡΟ 12ν 

Απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ θαη αλαθνίλωζε ηηκώλ 

Σν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη 

ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε ή πξφζθιεζε. Πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα 

επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία: απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 

πξνζθνξά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 

απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε. 

ΑΡΘΡΟ 13ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 

πξνκεζεπηή είλαη ε νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), ζε 

ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ πιήξσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξνο 

πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη αλαθέξνληαη ζην 

ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. 



Άξζξν 14ν 

Κξίζε απνηειεζκάηωλ δηαγωληζκνύ 

1) Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν κε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνο ηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη 

ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

ΔΚΠΟΣΑ: 

α) Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ 

πξνζθέξεη ν πξνκεζεπηήο. 

β) Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ 

κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

γ) Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε Τπεξεζία γηα λα 

πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο φηαλ έρεη γίλεη 

θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. 

 

2) ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηφ, φπσο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν γλσκνδνηεί γηα: 

α) ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο 

αλάζεζε πξνκήζεηαο ηνπ πιηθνχ, γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο 

απηήο. 

β) ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή  λέσλ εγγξαθψλ 

πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο. 

γ) ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο 

ηφηε ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ αξρέο θαηά πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 15ν 

Δγγπήζεηο 

1) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ 

Ν.4281/2014. 

α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

β) Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

γ) Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη έσο 31/12/2016. 



Άξζξν 16ν 

Παξαιαβή πιηθώλ 

Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα  γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζεί κε  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άξζξν 17ν 

Υξόλνο Παξαιαβήο πιηθώλ 

1) Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε 

ρξφλν. 

2) Αλ ην πιηθφ θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην 

αληηθαηαζηήζεη κε φια ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ ίδην ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα, αιιηψο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο. 

Άξζξν 18ν 

Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 

1. Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηε ζχκβαζε θαη  απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ 

δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, κέζα ζην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 27 θαη 35 ηνπ εληαίνπ θαλνληζκνχ πξνκεζεηψλ 

Ο.Σ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 19ν 

Σξόπνο πιεξωκήο 

 Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο, κεηά ηελ ζεψξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ην 

Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ 

ηηκνινγίσλ θαη ζπλνδεπφκελν απφ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.  

ΑΡΘΡΟ 20ν 

Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο πιηθώλ 



Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ 

δηαξθεί ε ζχκβαζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.  

 Με ηελ παξαιαβή ηεο εληνιήο κέζσ θαμ,  ν πξνκεζεπηήο νθείιεη εληφο 

δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ λα παξαδψζεη ηα είδε ζηα ακαμνζηάζηα ηαπξνχ θαη 

Αζπξνβάιηαο ελψπηνλ ηεο θαζνξηζκέλεο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλαγξαθφκελσλ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνηήησλ. Ο 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο 

πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.      

 

ΑΡΘΡΟ 21ν 

ύκβαζε 

          Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην θνξέα ε 

ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Η 

ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ 

ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. (βάζεη ηνπ εδ. β ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 25 

ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) Η ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα έσο 6 

κελψλ αλ ππάξρεη αδηάζεην πνζφ απφ ηελ ζχκβαζε ή δελ έρνπλ εμαληιεζεί 

νη πνζφηεηεο , κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Η 

παξάηαζε ιχεηαη απηφκαηα κε ηελ έγθξηζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ 

επφκελνπ δηαγσληζκνχ.  

 ΑΡΘΡΟ 22ν 

Κξαηήζεηο 

 Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο βαξχλεη ην Γήκν. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,10%  επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ(N.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 61 Ν.4146/2013) 

θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε 

ην ΦΔΚ 3335/11-12-2014. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, 

βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο 

κε ηε δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ (παξ. 3, αξ. 

4, Ν. 3548/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ. 46 ηνπ Ν. 3801/2009). Οη 

ελδηαθεξφκελνη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε δηαθήξπμε, 



κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Γήκν Βφιβεο, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, 

ηαπξφο, ηειέθσλν 2397330221  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00-14:00. 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα, ζην ΚΗΜΓ, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ,ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηα Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζηελ έδξα 

ηνπ Γήκνπ , ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ  θαη ζε κία 

εβδνκαδηαία ηνπηθή.         

ΑΡΘΡΟ 23ν  

                                                                                                  Πξναίξεζε 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη γηα ηπρφλ λέεο 

 πξνζιήςεηο πνπ ζα θάλεη  ν Γήκνο ην 2016, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθαίσκα 

 ηεο πξναίξεζεο πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί.  

  

ηαπξφο,  24/12/2015 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                   Ο ΓΖΜΑΡΥΟ                                                                    

           θαη κε εληνιή ηνπ (ΑΓ 233/2015) 

     Ο   ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

          

     ΓΔΜΔΡΣΕΖ   ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

 

                                                                       

           

 


