
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
LED ΑΣΤΙΚΟΥ – ΟΔΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ: 

  

  

 99.691,50 € (με ΦΠΑ 23%) 

  
  ΧΡΗΣΗ: 2013 

Α.Μ.   ………….     
  

  
 

 

     

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

για την ανάδειξη αναδόχων του έργου:  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΥΠΟΥ LED 

 

 

 

Προϋπολογισμού  99.691,50 ευρώ (με το ΦΠΑ 23%) 

 

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 κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή εφ’ όσον τα διαγωνιζόμενα προϊόντα 

πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 



ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ LED   

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΦ’ ΟΣΟΝ 

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                               

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

                                                                                        

99.691,50 € με Φ.Π.Α. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 60 ΜΕΡΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟN ΕΙΚΟΣΙ 

(20) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                                                         

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

…………………………………….. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

                               ……................. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

……………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ …………………………….. 



 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

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

(Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

3) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114A/2006) 

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

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

5) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 

43) 

6) Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

7) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

8) 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». 

Β) Την εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), προμηθειών 

των ειδών των φορέων, λόγο ένταξης της συγκεκριμένης προμήθειας στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015» για το έτος 

2013, στους άξονες προτεραιότητας 2, 3 και 4.  

Γ)  Την υπ’ αριθ. …………..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  έγκρισης διενέργειας 

προμήθειας. 

Δ) Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  μεταξύ  των 

διαγωνιζόμενων  προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσης διακήρυξης   για την  προμήθεια φωτιστικών σωμάτων  εξοικονόμησης 

ενέργειας τύπου led , που θεωρείται αναγκαία για την εξοικονόμηση ενέργειας του Δήμου 

μας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 99.691,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  



Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την με αριθμό   …../2013  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γόρτυνας, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Α΄ και κατόπιν κανονικής προθεσμίας τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από 

την τελευταία δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ή στον ελληνικό 

τύπο. 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : Αναθέτουσα Αρχή- Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 
1.1. Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος ΓΟΡΤΥΝΑΣ.  

1.2. Η Διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προφορές είναι: Δημαρχείο Γόρτυνας…,  

1.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική 

προκηρυχθείσα ποσότητα των διαγωνιζόμενων προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται 

στο Παράρτημα Α΄.  

1.4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας επισυνάπτονται στη παρούσα 

διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Α’ (εγκεκριμένη τεχνική μελέτη από την 

επιτροπή αξιολόγησης του Πράσινου Ταμείου) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  Προθεσμία Παραλαβής Τευχών- Παροχή Διευκρινήσεων 
 
2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν 

αναπόσπαστα μέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα από το 

Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Γόρτυνας , στο Δημαρχείο και στην οδό 

……………………………………………………………….. Πληροφορίες: κ. 

……………………………….  τηλ. Επικοινωνίας ………………………………………, κατά τις 

εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Προκήρυξη, 

μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, από τα 

γραφεία του Δήμου Γόρτυνας.  

2.2. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την όγδοη (8η) ημέρα πριν από την λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία 

διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν την Προκήρυξη μέχρι 

και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν 

δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 



2.3. Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της 

εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 

11389/93, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 

προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 

προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 

έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να 

έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93. 

 

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

όρους: 

o «Αναθέτουσα Αρχή»:  Δήμος Γόρτυνας 

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

διαδικασία. 

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

προσφορά. 

o «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών»: Η Επιτροπή 

που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό …………… απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της 

ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας. 

o «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. 

o «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. 

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

παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους και πιο συγκεκριμένα:                                

α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής,   

β) τον Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς και  

γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

o «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. 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο   : Ημερομηνία  Διενέργειας του διαγωνισμού 
4.1 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο  Γόρτυνας  στις ……………. , 

ημέρα………… και ώρα 11:00π.π.μ στην οδό…………………..,  Γόρτυνα. 

4.2 Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες :  

Κα……………….., τηλ……………, φαξ:……………., email: ……………………... 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : 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. 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ: ΓΟΡΤΥΝΑΣ,ΟΔΟΣ: …………………………………….-  ΓΟΡΤΥΝΑ 

5.2 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου 

Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα 

ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

 

5.3 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ……………. και ώρα 11:00π.μ, μετά το 

πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα παραλαμβάνονται με 

απόδειξη με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 

μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη  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 υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, 

σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα 

συνημμένα  στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί 



να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην 

Αγγλική,  

 

5.7 Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή αποκλεισμού:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  

               γ.  Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης 

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

5.8 Ο κυρίως φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τρεις 

επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους:  

α) «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία 

και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στα άρθρα 7 και 9 της 

παρούσας διακήρυξης.  

 

β) «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

 

γ) «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής 

προσφοράς, τα οποία προσδιορίζονται στα άρθρα 10 της παρούσας.  

 

Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:  

 «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Υποφάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς» σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ακριβές αντίγραφο. 

 «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς» σε ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) ακριβές 

αντίγραφο και ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο (CD) 

5.9 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου 

όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

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

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

να φέρει μονογραφή 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 τριών (3) πακέτων ειδών. Οι διαγωνιζόμενοι 

μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνο για όλα τα πακέτα όπως αυτά περιγράφονται στο 

παράρτημα  Α΄ της παρούσας διακήρυξης.. Πρόσφορα η οποία περιλαμβάνει μέρος μόνο 

των διαγωνιζόμενων προϊόντων κρίνεται απαράδεκτη και δεν αξιολογείται. 

5.12 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων 

εκπροσώπων τους  

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 τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και 

παραδίδονται προς φύλαξη. 

5.15  Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν 

νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού. 

5.16 Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, 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 13 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του 

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

πλήρως και 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 τεχνικών και 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. 

 



ΑΡΘΡΟ 6Ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό έχουν: 

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

κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συναφές με το 

αντικείμενο της διακήρυξης.  

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

ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

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 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 το Υπουργείο Παιδείας ανά 

περίπτωση. 

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη 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. 

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 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 
7.1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί 

ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:  

α)   Οι Έλληνες πολίτες:  

7.1.1. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό (αναγνωρισμένου Ελληνικού 

πιστωτικού ιδρύματος) για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης των προσφερομένων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ., σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β΄ (1) της διακήρυξης 

7.1.2. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο βιομηχανικό, επαγγελματικό ή εμπορικό 

επιμελητήριο από το οποίο θα προκύπτει ,η σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού 

δραστηριότητα του συμμετέχοντα ,το οποίο  θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.1.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ισχύει για όσους συμμετέχουν στο διαγωνισμό ως 

φυσικά πρόσωπα ). 

7.1.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 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.  

7.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   

β)   Οι αλλοδαποί:  

7.1.1. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ (1) της διακήρυξης.  



7.1.2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς 

καταλόγους.  

7.1.3.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 

περιπτώσεις (3) και (4) .  

7.1.4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (ισχύει για όσους συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό ως φυσικά πρόσωπα ) .   

γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

7.1.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 και 7.1.5 της περ. α) με 
διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου 
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει 
από το καταστατικό της εταιρίας. 

 
7.1.2. Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το 

ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

7.1.3. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο, 

καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες  ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

δ)   Οι συνεταιρισμοί:  

7.1.1.   Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, χωρίς το ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης.  

7.1.2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

7.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (7.1.3) και (7.1.4) του (α).  

ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 και 7.1.5 

της περ. α), για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην 

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί 

την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά 

σχετικά με αυτό.  



 

ζ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. όπου αυτό προβλέπεται ή βεβαίωση 

εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου 

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

συμβολαιογράφο.   

 

7.2. Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές 

των προμηθευτών, η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει: 

α)   Τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.  

β)   Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας.  

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, 

όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

ε)   Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία.  

στ)  Την ποιότητα των προϊόντων.  

 

Για να διαπιστωθούν τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά, 

στον Υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

7.2.1. Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες: 

(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 

α) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των   ΟΤΑ. 

β) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα 

παρακάτω αδικήματα: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) 

και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου. 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

γ) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα 

αρχή. 

δ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.  

7.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους 

όρους της Διακήρυξης και της μελέτης και τους δέχονται ανεπιφύλακτα και ότι έλαβε γνώση 

των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε σημεία που θα υποδείξει η 

υπηρεσία  τα υπό προμήθεια είδη. 

7.2.3.  Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

7.2.4.  Υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης 

των υπό προμήθεια ειδών θα είναι εντός 60 ημερών. 

7.2.5.  Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: 

(i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και 

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε 

για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, 

μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 

Όλες οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι νομίμως επικυρωμένες από αρμόδια 

αρχή επί ποινή αποκλεισμού. 

 

 

 



7.2.7. O οίκος κατασκευής των φωτιστικών θα πρέπει να προσκομίσει μέσα στο φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή 

αποκλεισμού σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 για «σχεδιασμό, κατασκευή 

και εμπορία φωτιστικών σωμάτων»:   

7.2.8.  Επιπλέον,o συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει μέσα στο φάκελο 
δικαιολογητικών συμμετοχής τα παρακάτω πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού : 

 Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 το οποίο θα φέρει 

το όνομα η τον διακριτικό τίτλο του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για αντικείμενο 

σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 Πιστοποιητικά CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για όλα τα διαγωνιζόμενα 

προϊόντα τα οποίο θα φέρουν το όνομα η τον διακριτικό τίτλο του συμμετέχοντος στο 

διαγωνισμό  

 Τα πιστοποιητικά θα πιστοποιούν ότι τα φωτιστικά σώματα είναι σύμφωνα με τις 

Ευρωπαϊκές νόρμες Directive LVD 2006/95/EC καθώς επίσης και EMC Directive 

2004/108/EC κατά : 

ΕΝ 60598-1:2008+A11:2009 (luminaries - Part 1) 

EN 55015 ::2006+A1+A2 :2009 (limits of radio disturbance of electrical lighting) 

EN 61547 : 2009 ( EMC immunity requirements)  

7.2.9. Επίσης επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν δείγμα 

από το κάθε προσφερόμενο είδος τύπου LED.  

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς τα ακόλουθα: 

 

8.1.1. Συμπληρωμένο πίνακα Τεχνικής προσφοράς με τις απαραίτητες πληροφορίες όπως 

αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα 
Εταιρία 

Κατασκευής 
Τύπος 

Μοντέλο 

Έντυπο 
Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

Πιστοποιητικά 
Ποιότητας 

        

Χρόνος Παράδοσης: 

Χρόνος Εγγύησης: 

 



8.1.2 Προκειμένου η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού να προβεί στην αξιολόγηση των 

τεχνικών χαρακτηριστικών, ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιγράψει 

αναλυτικά: 

 Την ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

 Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου υλικού  

 Φωτοτεχνικα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών (διαγράμματα διάχυσης  

φωτός , ΙΕS Files κ.α.) 

 Την εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση των προϊόντων εκ μέρους του  

προμηθευτή  

 Τον χρόνο Εγγύησης καλής Λειτουργίας των προϊόντων 

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 εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΝ) καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό  CE το οποίο θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να φέρει το όνομα η τον διακριτικό τίτλο 

του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. 

8.6  Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων  μεταξύ τους με αυτή της 

οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : Εγγυήσεις 
9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα 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 Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα 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, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη 

διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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 διάρκειας 12 μηνών. 



9.5 Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 

επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

9.6 Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα  

στο Παράρτημα Ε. 

9.7 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο :  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 Γ’ της παρούσας προκήρυξης. 

10.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 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 των αντικειμένων στους 

τόπους προορισμούς που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται 

υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

10.3  Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις 

περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην 

τιμολόγηση. 

10.4 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. 

10.5 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. 

10.6 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 

τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονομική προσφορά. 

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 Οικονομικής Επιτροπής ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 



10.10 Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια τριών (3) πακέτων, επομένως η τιμή θα δίνεται 

υποχρεωτικά για το πλήρες πακέτο και στο σύνολο για όλα τα πακέτα ( 3 συνολικά) .  

10.11 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή-αξία  των προσφερόμενων 

ειδών και όχι στις επιμέρους τιμές αυτών. 

10.12 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Άρθρο 11ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης 
Προσφορών 

Α. Παραλαβή προσφορών – Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου – Έλεγχος 
δικαιολογητικών:  

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και 
ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους 
συμμετοχής. 

2. Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης 
αυτών και καταγράφεται αυτό στο πρακτικό του διαγωνισμού. 

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα 
τους κυρίως φακέλους της προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει 
το περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών και τα παραδιδόμενα δείγματα 
(καταμέτρηση καθώς θα αξιολογηθούν σε επόμενο στάδιο), μονογράφει, 
σφραγίζει και καταχωρεί στο πρακτικό όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα 
παραδιδόμενα δείγματα (τεμάχια) και τους φακέλους της «Τεχνικής 
Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς», που παραμένουν 
σφραγισμένοι. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε επόμενες 
συνεδριάσεις, η ημερομηνία  και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται 
προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι 
διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της 
Επιτροπής. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των 
δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων, οι διαγωνιζόμενοι εξέρχονται από 
την αίθουσα και η Ε.Δ. σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποκλείει όσους 
κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Αν ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., 
η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει 
τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., η διαδικασία συνεχίζεται 
σε επόμενες συνεδριάσεις και σε νέα δημόσια συνεδρίαση, που 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν 
αποκλειστεί από το διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής. 

5. Για όσους αποκλείονται από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι 
ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι 
φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί 
των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή 
τους.  



 

Β. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς – Αξιολόγηση:  

1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. 
από το Αρμόδιο όργανο του Δήμου ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την 
υποβολή τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία 
καλούνται γραπτά οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλειστεί, προβαίνει στην 
αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς. Αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της 
προσφοράς και στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτή και παραδίδει τους φακέλους 
και τα δείγματα που κατατέθηκαν στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την 
παραλαβή της, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία 
καλούνται γραπτά όσοι διαγωνιζόμενοι δεν αποκλείστηκαν, καταχωρεί την Αξιολόγηση 
στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνει το αποτέλεσμά της στους 
παρευρισκόμενους. 

2. Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, οι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

Γ. Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς – Ανακοίνωση αποτελέσματος:  

1. Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από το 
Αρμόδιο όργανο του Δήμου, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για 
την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία 
καλούνται γραπτά όσοι δεν αποκλείσθηκαν, αποσφραγίζει τους φακέλους της 
Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές 
και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει μειοδότη με 
βάση την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκείνον που προσφέρει την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των 
προσφερόμενων ειδών εφ’ όσον  αυτά πληρούν απολύτως τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης . Ανακοινώνει το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώριση του 
αποτελέσματος στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει, μετά την 
εκδίκαση των τυχών ενστάσεων. 

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν από 
την επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί το συντομότερο 
δυνατό το αποτέλεσμα του κάθε σταδίου σε όσους διαγωνιζόμενους δεν 
παραβρέθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του 
ενδεχόμενου αποκλεισμού τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : Αξιολόγηση προσφορών 
 

12.1 Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη  με σειρά προτεραιότητας : 

 

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

 



Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η 

οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

12.2 Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 

προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση την απόλυτη συμφωνία των προσφερόμενων 

ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 13Ο : Ενστάσεις 
 

13.1 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 τη διενέργεια του διαγωνισμού 

υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' 

αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 

αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου 

13.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

13.3   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β ), άρθρο 15. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο : Κατακύρωση  Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού- Σύμβαση 
 

14.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών. 

14.2 Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 

ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του 

Ν.3463/06. 

14.3 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται 

εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως μέσω τηλεομοιοτυπίας ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού. 

14.4 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 υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο, 

γ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

άρθρου 7 της παρούσας. 

14.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και 

να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που 

δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

14.6 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. 

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. 

14.7  Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

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

προσέλθει σε δεκαπέντε (15) 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 20 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 

υπολογίζεται μετά από 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο 

δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 

από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται 

πριν από την λήξη της προθεσμίας των 15 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

14.9 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. 

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

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 της 

Υ.Α. 11389/1993. 

14.11  Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. 

14.12 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. 

14.13 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. 

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. 

14.14 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. 

14.15 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην 

τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον. 

14.16 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο :  Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  : Παραλαβή των υλικών 
16.1 Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ), πέντε (05) μέρες μετά την παράδοση των υλικών. 

16.2 Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο 

θα υποβληθούν τα υλικά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 

Έργου (ΕΠΠΕ), με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• τη σύμβαση 

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

• τα τεχνικά φυλλάδια των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν. 

16.3  Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο  δέκα (10) ημερών από την παράδοση 

των υλικών. Η ΕΠΠΕ συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων. 

 

 

16.4 Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Σε 

περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο δήμο και δεν έχει ληφθεί 

σχετική απόφαση του Ο.Τ.Α. για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 

αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

16.5 Ο Δήμος Γόρτυνας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 

ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προμήθειας. Ο Δήμος Γόρτυνας 

δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 

άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων..  

ΑΡΘΡΟ 17Ο : Τρόπος πληρωμής 
17.1 Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την 

οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 



17.2 Η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου πραγματοποιείται μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της παραλαβής και λειτουργίας του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη 

του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. 

17.3 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ 

της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

17.4 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 ΔΗΜΟ, 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 

(δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

vii. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. 

17.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο : Επίλυση διαφορών 
18.1 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. 

18.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια…………., 

σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο :  Δημοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονομικές εφημερίδες ……… και …….., 

στις ημερήσιες εφημερίδες Λαός και Ημερήσια καθώς και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Ο 

Πολίτης. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος Γόρτυνας και στον ιστότοπο www…………, ενώ ολόκληρη η 

διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια, στους συνδέσμους και στον ΕΟΜΜΕΧ. 



 

                                                                                  Γόρτυνα, 00 / 00 /2013 

            

 

 

 


