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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αιγίνιο 19-12-2014
           ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. –  21472  -
  ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ   
    Αριθ. Μελέτης : 19/2014  
    
    
    
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών προσώπων 
που εποπτεύει για το έτος  2015 »  .
               
    
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :    59.211,90 €  
                                      

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
    
            Ο   Δήμαρχος        Πύδνας Κολινδρού      διακηρύσσει        πρόχειρο  
διαγωνισμό   με    σφραγισμένες     προσφορές        για    την    προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού 
και  των  νομικών  προσώπων  που  εποπτεύει  για  το  έτος   2015 με  κριτήριο 
κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε   ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.  για  κάθε 
είδος,   όπως   αναγράφονται   αναλυτικά   στην   υπ΄  αριθ.  19/2014  μελέτη  της 
προμήθειας, με τους ακόλουθους όρους :  
    
    
         
                                                          Άρθρο 1  

            Ο   Δήμαρχος        Πύδνας Κολινδρού      διακηρύσσει        πρόχειρο  
διαγωνισμό   με    σφραγισμένες     προσφορές        για    την    προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του  Δήμου Πύδνας Κολινδρού 
και  των  νομικών  προσώπων  που  εποπτεύει  για  το  έτος  2015,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε   ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.  για  κάθε 
είδος,  όπως  αναγράφονται  αναλυτικά  στην  υπ΄αριθ.  19/2014    μελέτη της 
προμήθειας, με τους ακόλουθους όρους :  
    
             
                                                          Άρθρο 2  
                                                  Ισχύουσες διατάξεις  
    
        Για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν :  
   1)   Οι    διατάξεις      της    υπ΄αριθ.      11389/1993         απόφασης         του  
Υπουργού         Εσωτερικών     (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).  
   2)  Οι  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και 
ρυθμίσεις  συναφών    θεμάτων».  
   3) Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας».  
  4)  Η  παρ.  4  του  άρθρου  209  του  Ν.3463/2006,  όπως  αναδιατυπώθηκε  με 
την  παρ.  3  του     άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  
   5) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 
Ενεργειακής     Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης». .  
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   6)   Οι   διατάξεις   του   άρθρου   46   του   Ν.3801/2009   σχετικά   με   την 
πληρωμή   δαπάνης     δημοσίευσης.  
   7)   Οι    διατάξεις      του    Ν.3852/2010         «Νέα     Αρχιτεκτονική        της 
Αυτοδιοίκησης          και     της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης).  
   8)  Όλες  οι  αποφάσεις  και  οι  εγκύκλιοι  που  έχουν  εκδοθεί  κατά  καιρούς  
σχετικά  με  τις     προμήθειες των Ο.Τ.Α.  

                                                     Άρθρο 3  
                 Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση  
                                                             
      Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για 
τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει 
για το έτος  2015, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 19/2014 μελέτη της 
προμήθειας, η  οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.  
      Ο  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  ανέρχεται  συνολικά  στο  ποσό  των 
59.211,90  €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
      Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών  θα γίνεται περιοδικά και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στα Δημοτικά Καταστήματα Αιγινίου , Κολινδρου , Μεθώνης και Πύδνας  , 
στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. τους  Βρεφονηπιακούς 
Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. καθώς και σε όλα τα σχολεία Α/Βάθμιας και 
Β/Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου  ανάλογα με τις  ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας.   
      Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού , ο ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας Κολινδρού , η 
ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.   Δήμου Πύδνας Κολινδρού και  οι  Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας & Β/ 
θμιας  Εκπαίδευσης δεν  υποχρεούνται  να  απορροφήσουν  το  σύνολο  των  ειδών 
και  των  ποσοτήτων  της  ανωτέρω μελέτης της προμήθειας.  
     Η  ιδιαιτερότητα   της   συγκεκριμένης   προμήθειας   δηλαδή  οι   μακρινές 
αποστάσεις  μεταξύ  των δημοτικών ενοτήτων και προκειμένου  να προκύψουν πιο 
συμφέρουσες προσφορές από  τους διαγωνιζόμενους, η εν λόγω προμήθεια μπορεί 
να  πραγματοποιηθεί ανά νομικό πρόσωπο .   
      Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  συμμετέχει  στο διαγωνισμό  υποβάλλοντας 
προσφορά  , για   το   σύνολο   των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού    ενός ή 
και  περισσοτέρων  νομικών  προσώπων  ,  όπως  προσδιορίστηκαν  αναλυτικά  στους 
πίνακες της υπ΄ αριθ. 19/2014  μελέτη της  προμήθειας .   
     Επίσης ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει  προσφορά για το σύνολο της 
ποσότητας του κάθε είδους καθαριότητας και ευπρεπισμού . Όποιος  διαγωνιζόμενος 
υποβάλλει προσφορά για μέρος της ποσότητας, δε θα γίνει αποδεκτή.   
       
                                                     

                                                       Άρθρο 4  
                                      Χρόνος και τόπος διαγωνισμού  
  
      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την  Τρίτη 13  Ιανουαρίου  2015 και ώρα 11:00 
π.μ.  (λήξη  υποβολής προσφορών) στο Αιγίνιο, στο δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  ,  ενώπιον   της   αρμόδιας   επιτροπής   διενέργειας 
διαγωνισμού,  η  οποία  συγκροτήθηκε  και αποτελείται από Δημοτικούς Υπαλλήλους 
ως  εξής :    
          Τακτικά μέλη  
1) Δούρος Κωνσταντίνος   (Δημοτική Υπάλληλος - πρόεδρος)  
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2) Κόρακα Αλεξάνδρα   ( Δημοτική Υπάλληλος - μέλος)  
3) Κατσαρέλια Ελένη ( Δημοτική Υπάλληλος - μέλος)  
  
        Αναπληρωματικά μέλη   
1) Κωστίκος Γεώργιος    (Δημοτικός Υπάλληλος - πρόεδρος)  
2) Μπαμπάνη Αλεξάνδρα  ( Δημοτική Υπάλληλος - μέλος)  
3) Παπαδοπούλου Ιορδάνα ( Δημοτικός Υπάλληλος - μέλος)  

        
Άρθρο 5

Τεύχη δημοπράτησης
  
           Τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας είναι:  

     α)  Τεχνική Έκθεση.  
     β)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  
     γ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
     δ) Διακήρυξη.  
     ε) Οικονομική προσφορά.  
                                                         
                                                            
                                                    Άρθρο 6
                                          Τεχνικές προδιαγραφές  
  
    Τα είδη της προμήθειας πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται  
πλήρως  στις   τεχνικές   προδιαγραφές,   όπως   περιγράφονται   αναλυτικά   στην 
τεχνική   έκθεση   της  υπ΄ αριθμ. 19/2014 μελέτη της προμήθειας.    
  
                                                            
                                                     Άρθρο 7  
                                                    Εγγυήσεις  
      
     Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  ποσοστό  5% επί  της 
συνολικής  αξίας,   συμπεριλαμβανομένου   και   του   Φ.Π.Α.,   του   ενδεικτικού 
προϋπολογισμού   των   ειδών   της   προμήθειας  για  τα  οποία  συμμετέχει  ο 
ενδιαφερόμενος  και περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής στοιχεία :  
1) την ημερομηνία έκδοσης,  
2) τον εκδότη,  
3) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται,  
4) τον αριθμό της εγγύησης,  
5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
6) την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
7)  τον  τίτλο  και  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  διακήρυξης  καθώς  και  την 
ημερομηνία  του  διαγωνισμού,   
8)  την  ημερομηνία  λήξης  της  ισχύος  της  εγγύησης,  η  οποία  θα  πρέπει  να 
είναι  ένα  μήνα  μεταγενέστερη από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς που ορίζεται  
στη διακήρυξη.  
     Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της 
συνολικής   συμβατικής   αξίας   χωρίς   να   συμπεριλαμβάνεται   ο   Φ.Π.Α.   και 
περιλαμβάνει  απαραίτητα  τα παρακάτω στοιχεία :  
1) την ημερομηνία έκδοσης,  
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2) τον εκδότη,  
3) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται,  
4) τον αριθμό της εγγύησης,  
5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
6) την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
7) τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης,  
8) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία ορίζεται  η 31-3-2015 
προκειμένου   να   περιλαμβάνεται   και   η   πιθανή   παράταση   της   σύμβασης 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  12  της  διακήρυξης.  
     Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή 
από το   Ταμείο  Παρακαταθηκών και  Δανείων για λογαριασμό του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού σύμφωνα με τον τύπο  που ισχύει για το δημόσιο.  
     Η   εγγύηση      συμμετοχής   του       τελευταίου      μειοδότη,     στον    οποίο  
κατακυρώθηκε         το  αποτέλεσμα   του   διαγωνισμού,   αντικαθίσταται   από 
την   προβλεπόμενη   εγγύηση   καλής  εκτέλεσης  πριν  την  υπογραφή  της 
σύμβασης   ενώ   οι   εγγυήσεις   συμμετοχής   των   λοιπών  διαγωνιζομένων 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  
       Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  
ποιοτική  παραλαβή της προμήθειας   και  ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους   δύο συμβαλλόμενους.  
  
                                                          Άρθρο 8  
                   Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό  
  
      Στον   διαγωνισμό       γίνονται    δεκτοί    όλοι    οι  αναγνωρισμένοι  
προμηθευτές,        ενώσεις  προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί 
που δραστηριοποιούνται νόμιμα με  το αντικείμενο της προμήθειας. Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση  και   την   χωρίς   καμία   επιφύλαξη 
αποδοχή   όλων   των   όρων   της   διακήρυξης   από   τους  ενδιαφερόμενους, οι  
οποίοι  οφείλουν  να  προσκομίσουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  παρακάτω 
δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση :  
  
Α) Έλληνες προμηθευτές  
  
1)   Εγγυητική   επιστολή   συμμετοχής   στο   διαγωνισμό,  όπως   ορίζεται   στο 
άρθρο   6   της  διακήρυξης.   
2)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), του προέδρου και 
του διευθύνοντα συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) καθώς και των 
φυσικών προσώπων που είναι ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης,   και από το οποίο να 
προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό,  ή άλλη ανάλογη  κατάσταση  και   επίσης   ότι   δεν   τελούν  υπό 
διαδικασία   κήρυξης   σε   πτώχευση   ή   έκδοσης   απόφασης   αναγκαστικής 
εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  
4)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από 
το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  
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αφορούν   τις   εισφορές   κοινωνικής  ασφάλισης  και  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.  
5)  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ'  αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια δημόσια  αρχή, τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία διενέργειας  του διαγωνισμού.  
6) Υπεύθυνη δήλωση που δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης 
και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επίσης ότι 
δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. 
  
Β) Αλλοδαποί προμηθευτές  
  
1)   Εγγυητική   επιστολή   συμμετοχής   στο   διαγωνισμό,  όπως   ορίζεται   στο 
άρθρο   6   της  διακήρυξης.  
2) 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.   
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους,  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.  
4)   Πιστοποιητικό   που   εκδίδεται   από   την   αρμόδια   κατά   περίπτωση   αρχή  
της   χώρας  εγκατάστασής τους, 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.  
5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους  στα   μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές 
ενώσεις.   
  
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
  
      Όλα  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  παραπάνω .   
  Για το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, 
προσκομίζεται  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμο  έγγραφο  (  υπεύθυνη 
δήλωση  )  ,  που  αφορά  τους  διαχειριστές  σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα  σύμβουλο  σε  περίπτωση  ανώνυμης  εταιρείας  (Α.Ε.),  τα  φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα αντίστοιχα κατά 
το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασμα 
ποινικού  μητρώου  δεν  είναι  λευκό,  θα  υποβάλλεται  ένορκη  βεβαίωση  ενώπιον 
δικαστικής  αρχής  ή  Συμβολαιογράφου  περί  των  αδικημάτων  που  αφορούν  οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει 
ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των 
διαγωνιζομένων,  προσκομίζεται  η  καταδικαστική  απόφαση  προκειμένου  να 
διαπιστωθεί  αν  το  αδίκημα  αφορά  την  άσκηση  του  επαγγέλματος  του 
διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί 
στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 
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Δ) Συνεταιρισμοί  
  
1)   Εγγυητική   επιστολή   συμμετοχής   στο   διαγωνισμό,   όπως   ορίζεται   στο 
άρθρο   6   της  διακήρυξης.  
2) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι  δεν   τελούν υπό πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό 
συμβιβασμό,  ή άλλη  ανάλογη  κατάσταση  και   επίσης  ότι   δεν  τελούν  υπό 
διαδικασία   κήρυξης   σε   πτώχευση   ή   έκδοσης   απόφασης   αναγκαστικής 
εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  
4)   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.  
  
Ε) Ενώσεις προμηθευτών (κοινή προσφορά)  
  
1)  Όλα τα  παραπάνω κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  προμηθευτή  που 
συμμετέχει  στην ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
2)  Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του  Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ  για  ενώσεις  προμηθευτών  που 
αποτελούνται  από     μικρομεσαίες       μεταποιητικές       επιχειρήσεις       (Μ.Μ.Ε.)  
ή    παραγωγικούς         αστικούς  συνεταιρισμούς,   στις   οποίες   μετέχουν   και  
επιχειρήσεις   εσωτερικού   ή   εξωτερικού   είτε  μεγαλύτερου  μεγέθους  είτε  με 
μη  μεταποιητική  δραστηριότητα  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  εργασίες που θα 
εκτελεστούν από τις Μ.Μ.Ε. ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς  
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς.  Στην 
περίπτωση  αυτή,  η  προσκόμιση  γίνεται  μαζί  με  την  προσφορά  ή το  αργότερο 
μέσα  σε δεκαπέντε  (15)  ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
      Οι   Μ.Μ.Ε.   εκτός   από   τα   παραπάνω   δικαιολογητικά   μαζί   με   την  
προσφορά   τους  υποβάλλουν  και  κάθε  άλλο  απαραίτητο  δικαιολογητικό,  που 
εκδίδεται  ή  θεωρείται  από  τον  Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται  για την χρηματοδότησή τους από 
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας  Ελλάδος.  
       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   διαγωνιζόμενου   που   γίνεται  
ενώπιον   δικαστικής   ή   διοικητικής   αρχής   ή  συμβολαιογράφου   και   στην 
περίπτωση   που   δεν   προβλέπεται   ένορκη   δήλωση,   αυτή  αντικαθίσταται   από 
υπεύθυνη  δήλωση,   βεβαιουμένου   του   γνήσιου   της   υπογραφής   του  
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  
      Εφόσον   οι   διαγωνιζόμενοι      συμμετέχουν   στον      διαγωνισμό   με 
εκπροσώπους   τους,  υποβάλλουν   βεβαίωση  εκπροσώπησης,   βεβαιουμένου  του 
γνησίου   της   υπογραφής   του   εκπροσωπούμενου  από  αρμόδια  δικαστική  ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  
      Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερους από 
έναν (1) διαγωνιζόμενους.  
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                                                    Άρθρο 9 
                                         Υποβολή προσφορών  
      
    Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας 
διαγωνισμού την  ημέρα του διαγωνισμού  και  μέχρι την ώρα λήξης  υποβολής 
προσφορών που ορίζονται στο  άρθρο 3 της διακήρυξης.  
    Οι   προσφορές   μπορεί   και   να   αποσταλούν   ταχυδρομικά   ή   με   άλλο  
τρόπο   με   την  προϋπόθεση  ότι  θα  έχουν  παραληφθεί  από  την  επιτροπή  μέχρι 
την  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών.  
    Προσφορές  που  περιέρχονται  στο  Δήμο  Πύδνας Κολινδρού με  οποιονδήποτε 
τρόπο  πριν  από  την  διενέργεια   του   διαγωνισμού   δεν   αποσφραγίζονται,  
αλλά   παραδίδονται   στην   επιτροπή,  προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις  
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη  διαδικασία.  
    Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.  
    Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένους  κυρίως  φάκελους, οι 
οποίοι θα φέρουν εξωτερικά με κεφαλαία γράμματα τα  παρακάτω στοιχεία :  
α) την λέξη «προσφορά»,  
β) τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί την προμήθεια,   
γ) τον αριθμό και τον τίτλο της διακήρυξης,   
δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,   
ε) τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.  
    Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές.  
    Ο   κυρίως   φάκελος   περιλαμβάνει   τρεις   (3)   υποφακέλους,   επίσης 
σφραγισμένους,  οι  οποίοι θα φέρουν και αυτοί όλες τις ανωτέρω σημάνσεις του 
κυρίως φακέλου και επιπλέον τις  παρακάτω ενδείξεις αντίστοιχα :  
α)   «Φάκελος   δικαιολογητικών»,   όπου   περιέχονται   όλα   τα   απαιτούμενα  
δικαιολογητικά  συμμετοχής  στο διαγωνισμό,  όπως αναφέρονται  χωριστά  για  κάθε 
κατηγορία προμηθευτών στο άρθρο 7 της διακήρυξης,  
β)  «Φάκελος   τεχνικής   προσφοράς», υπεύθυνη δήλωση   όπου  περιγράφονται  με 
ακρίβεια   και   σαφήνεια   τα   χαρακτηριστικά  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των 
προσφερόμενων ειδών ,  
γ)   «Φάκελος   οικονομικής   προσφοράς»,   όπου   περιέχεται   η   οικονομική  
προσφορά   του  διαγωνιζόμενου, η οποία κατατίθεται ως εξής :  
 τη  χαμηλότερη  τιμή  μονάδος  σε  ευρώ  χωρίς  Φ.Π.Α.  για  κάθε  είδος,  όπως 
αναγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 41/2013  μελέτη της  προμήθειας και  στο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα πάρουν από το Δήμο  .  
      Επισημαίνεται  ιδιαίτερα  ότι  για  τον  υπολογισμό  της  οικονομικής  προσφοράς 
πρέπει   να   ληφθούν   υπόψη   όλες   οι   νόμιμες   κρατήσεις   (1,5%   υπέρ 
Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,   0,5%   υπέρ   Τ.Π.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,  0,10%  υπέρ  Ενιαίας 
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων   και  4%  φόρος  προμηθειών  επί  της 
καθαρής αξίας του σχετικού παραστατικού), καθώς και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 
την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο  άρθρο 
13 της διακήρυξης.  
      Κάθε  φάκελος  που  παραλαμβάνεται  από  την  επιτροπή  αρχικά  αριθμείται 
κατά  σειρά  υποβολής και στη συνέχεια μονογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη 
της.     
    Οι  προσφορές  υποβάλλονται  αποκλειστικά  στην  Ελληνική  γλώσσα  και  δεν 
επιτρέπεται να  έχουν  ξύσματα,  σβησίματα,  προσθήκες  και  διορθώσεις.  Αν  σε 
μια   προσφορά   υπάρχει   οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  θα  πρέπει  να  είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  διαγωνιζόμενο,  η  δε  επιτροπή  κατά 
τον  έλεγχο  των  προσφορών  την  καθαρογράφει  και  τη  μονογράφει και αυτή με 
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τη σειρά της. Προσφορά που φέρει οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία  την  καθιστά 
ασαφή   κατά  την  κρίση   της   επιτροπής,   απορρίπτεται  ως   απαράδεκτη   και  
επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο.  
    Οι  προσφορές  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  διαγωνιζόμενους  ή  τους 
νόμιμους  εκπροσώπους τους.  Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε  από  όλα   τα  μέλη  της   ένωσης  είτε   από   εκπρόσωπο 
διορισμένο   με   συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.    
     Εναλλακτικές       προσφορές,       αντιπροσφορές         και    προσφορές  
που     θέτουν      όρο  αναπροσαρμογής δεν γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση 
που υποβληθούν, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  
     Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί  να 
επιφέρει ποινή  αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.  
  
                                                    Άρθρο 10 
                                            Ισχύς προσφορών  
      
    Οι  προσφορές  των  διαγωνιζόμενων  θεωρούνται  ότι  ισχύουν  χωρίς  καμία 
αλλαγή  για  χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προηγούμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
    Ο   Δήμος   Πύδνας Κολινδρού ,   ο  ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.   ,   η   ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.   η 
Σχολική  Επιτροπή  Α/Βάθμιας  Εκπαίδευσης  και  η   Σχολική  Επιτροπή  Β/Βάθμιας 
Εκπαίδευσης    μπορούν   με   έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 
ζητήσουν περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών τους.  
      
                                                  Άρθρο 11  
              Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη  
  
      Μετά   τη   λήξη   της   προθεσμίας   υποβολής   των   προσφορών   συνεχίζεται  
δημόσια    η   συνεδρίαση  της   αρμόδιας  επιτροπής   διενέργειας   διαγωνισμού 
ενώπιον  των  συμμετεχόντων  στο  διαγωνισμό  με  την  παρακάτω  διαδικασία  για 
την  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  υποβλήθηκαν.  
      Κάθε   κυρίως     φάκελος     αρχικά    αποσφραγίζεται       με    τη   σειρά  
αρίθμησής      του    και αναγράφονται   στο   πρακτικό   οι   περιεχόμενοι   σ’ 
αυτόν   υποφάκελοι   του   άρθρου  8   της  διακήρυξης, οι οποίοι ακολουθούν την  
ίδια αρίθμηση του κυρίως φακέλου και μονογράφονται  με τη σειρά τους από όλα τα 
παρευρισκόμενα μέλη της επιτροπής.  
      Στη  συνέχεια  αποσφραγίζονται   ο  «φάκελος  δικαιολογητικών»  και   ο  
«φάκελος   τεχνικής   προσφοράς»   και   αναγράφονται   στο   πρακτικό   τα 
περιεχόμενα   σ’   αυτόν   έγγραφα,   τα   οποία   επίσης  μονογράφονται  από  την 
επιτροπή εκτός από την εγγυητική επιστολή.  
      Αντίθετα  ο  «φάκελος  οικονομικής  προσφοράς» παραμένει  κλειστός  και  θα 
αποσφραγιστεί  αργότερα  αφού  πρώτα  διαπιστωθεί  η  επάρκεια  των  υπόλοιπων 
δικαιολογητικών  από  την  επιτροπή.  
     Μετά  την  καταγραφή  των  προσκομιζόμενων  δικαιολογητικών  από  όλες  τις 
προσφορές όσοι   από  τους  διαγωνιζόμενους   παρευρίσκονται   στην  αίθουσα 
εξέρχονται  και  η  συνεδρίαση  συνεχίζεται μυστική, όπου η επιτροπή, αφού ελέγξει  
και  αξιολογήσει  την  εγκυρότητα  όλων  των   εγγράφων,  αποφασίζει  για  τους 
διαγωνιζόμενους που θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της  διαδικασίας.  
     Στη  συνέχεια  η  συνεδρίαση  διεξάγεται  και  πάλι  δημόσια  και  ανακοινώνονται  
τα  ονόματα  των  διαγωνιζόμενων  που  αποκλείστηκαν  καθώς  επίσης  και  ο  λόγος 
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του  αποκλεισμού  τους  ενώ παράλληλα τους επιστρέφονται όλα τα έγγραφά τους 
μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς.    
     Έπειτα  με  την  υπάρχουσα  σειρά  αρίθμησης  γίνεται  η  αποσφράγιση  των 
«φακέλων  οικονομικών   προσφορών»   των   διαγωνιζομένων,   των   οποίων   οι 
προσφορές    κρίθηκαν   αποδεκτές  κατά  την  προηγούμενη  διαδικασία  και 
ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές, οι  οποίες αναγράφονται στο πρακτικό.  
      Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών γίνεται όπως ορίζεται  στην υπ΄ 
αριθ. 41/2013 μελέτη της  προμήθειας.         
      Μειοδότης  αναδεικνύεται  ο  διαγωνιζόμενος  που  προσφέρει  συνολικά  τη 
χαμηλότερη τιμή.  
      Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού εισηγείται στην οικονομική 
επιτροπή του  Δήμου Πύδνας Κολινδού ,  η  οποία  αποφασίζει  τελικά  για  την 
κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού και την κήρυξη του αναδόχου 
της προμήθειας.  
      Αν  δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι  υποβάλλουν ισότιμες  προσφορές, η 
επιτροπή με  την  ανωτέρω  εισήγησή  της  προτείνει  στην  οικονομική  επιτροπή 
είτε  τον  καταμερισμό  της  προμήθειας  μεταξύ  τους  ή  την  διενέργεια  κλήρωσης 
για  την  επιλογή  του  τελικού  μειοδότη.  
   Στην   τελευταία   περίπτωση  όλοι   οι   ενδιαφερόμενοι   προσκαλούνται   να 
παραβρεθούν  στη διαδικασία της κλήρωσης, χωρίς η απουσία κάποιου από αυτούς 
να επηρεάζει την εγκυρότητά  της.  
        
                                                    Άρθρο 12  
                                                   Ενστάσεις  
  
      Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 
του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :  
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από την  τελευταία 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.  Η  ένσταση  εξετάζεται  από  την 
οικονομική  επιτροπή  και  η  σχετική  απόφαση  εκδίδεται  το   αργότερο  πέντε  (5) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.   
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, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του  αντίστοιχου  σταδίου.  Η  ένσταση  δεν 
επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του  διαγωνισμού,  αλλά  εξετάζεται  κατά  την 
αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
διενέργειας  διαγωνισμού,  η  οποία  την  υποβάλλει   με   τη  σειρά   της   με 
αιτιολογημένη  γνωμοδότησή της στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
     Επιπλέον  η  ένσταση  κατά  της  συμμετοχής  προμηθευτή  στο  διαγωνισμό 
κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  σε αυτόν  κατά  του οποίου  στρέφεται  μέσα  σε 
προθεσμία  δύο  (2)  ημερών από την υποβολή της.  
          Ο  Δήμος    Πύδνας Κολινδρού     υποχρεούται       να   γνωστοποιήσει  
στους      ενδιαφερόμενους         το   περιεχόμενο   των   αποφάσεων   που 
λαμβάνονται  για  τις  ενστάσεις  που  υποβλήθηκαν.  Η  γνωστοποίηση γίνεται με 
την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με κάθε  πρόσφορο 
μέσο.  
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  Ενστάσεις  που υποβάλλονται  για  άλλο  λόγο  εκτός  των  προαναφερομένων δεν 
λαμβάνονται  υπόψη.  
  
                                                         Άρθρο 13 
                       Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύμβαση – Παράταση  
                                                          
     Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ο  ανάδοχος της 
προμήθειας  υποχρεούται  μέσα  σε  δέκα   (10)  ημέρες  για   την   υπογραφή  των 
αντίστοιχων   συμβάσεων,   προσκομίζοντας   την   ανάλογη   εγγύηση   καλής 
εκτέλεσης,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  6  της  παρούσας διακήρυξης.  
     Η  σύμβαση  συντάσσεται  με  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης,  περιλαμβάνει 
όλα  τα  στοιχεία της προμήθειας και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη.  
     Ο  Δήμος  Πύδνας Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει    μπορούν 
να  ασκήσουν  κάθε  νόμιμο δικαίωμα όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της 
σύμβασης.  
     Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους μονομερώς 
για χρονικό διάστημα  μέχρι και δύο  (2) μήνες μετά τη λήξη της με την  προϋπόθεση 
ότι  δεν  θα  υπάρξει,  κατά  το  χρόνο  της  παράτασής   της,  υπέρβαση  των 
ποσοτήτων  των  ειδών  των  μελετών  της  προμήθειας  ούτε  περαιτέρω  οικονομική 
επιβάρυνση.  
            
      
                                                        Άρθρο 14  
                                     Παράδοση – παραλαβή των υλικών  
  
      Όπως αναφέρθηκε και στο άρθρο 2 της διακήρυξης, η προμήθεια θα γίνεται 
περιοδικά  και   σε   τακτά   χρονικά   διαστήματα   στα   δημοτικά   καταστήματα 
Αιγινίου , Κολινδρού , Μεθώνης και Πύδνας   ,  στους  Παιδικούς  Σταθμούς του 
ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. , στο Βρεφονηπιακό Σταθμό και τα ΚΔΑΠ  της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. καθώς 
και σε όλα τα σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ανάλογα με 
τις ανάγκες της κάθε Υπηρεσίας.     
      Ο  ανάδοχος  της  προμήθειας  οφείλει  χωρίς  καθυστέρηση  από  τη  στιγμή 
που  λάβει  τη σχετική εντολή να προβεί άμεσα στην παράδοση των παραγγελθέντων 
ποσοτήτων για κάθε  είδος της προμήθειας στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας.  
      Η  παραλαβή  των  υλικών  θα  γίνεται  κάθε  φορά  από  την  αρμόδια  επιτροπή 
παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
      Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι 
ακατάλληλο,  ο   προμηθευτής   οφείλει   να   προβεί   άμεσα   στην   αντικατάστασή 
του   χωρίς   περαιτέρω  επιβάρυνση της υπηρεσίας.   
     Εφόσον από  τη  χρήση  ακατάλληλων  τροφίμων  προκλήθηκαν αρνητικές 
επιπτώσεις  στην υγεία  όσων  τα  κατανάλωσαν,  ο  προμηθευτής  υποχρεούνται  να 
αναλάβει  όλες  τις  δαπάνες  αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από τα 
ακατάλληλα τρόφιμα. Επιπλέον κατά την  κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί 
να κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  
                                                           
                                                     Άρθρο 15  
                                              Τρόπος πληρωμής  
   
      Η  πληρωμή  της  αξίας  των  προμηθευμένων  ειδών  κάθε  φορά  θα  γίνεται 
μετά  την  παραλαβή τους, με την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος 
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από το Δήμο Πύδνας Κολινδρού ,  το ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.   ,  τη  ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.  ,  τη 
Σχολική  Επιτροπή  Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  και  τη  Σχολική  Επιτροπή  Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης αφού  προηγουμένως  προσκομιστούν  τα  σχετικά  παραστατικά και 
εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης.   
      Οι  νόμιμες  κρατήσεις  (1,5%  υπέρ  Τ.Ε.Α.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,  0,5%   υπέρ 
Τ.Π.Δ.Υ./Τ.Α.Δ.Κ.Υ.,   0,10%   υπέρ   Ενιαίας   Ανεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων 
Συμβάσεων  και   4%  φόρος  προμηθειών  επί  της καθαρής αξίας του σχετικού 
παραστατικού) βαρύνουν τον προμηθευτή.        Ο Φ.Π.Α. βαρύνει κάθε φορά την 
αντίστοιχη υπηρεσία.  
  
                                                   Άρθρο 16  
                               Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο  
  
      Η εκτέλεση της προμήθειας  διέπεται από το ελληνικό δίκαιο  και τις ισχύουσες 
διατάξεις,  όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Σε περίπτωση 
διαφορών, που ενδεχομένως  προκύψουν  σχετικά  με  την  ερμηνεία  και   την 
εκτέλεση  της  σύμβασης,  οι  συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με   τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών.     
      Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 
                                                         Άρθρο 17  
                                              Δημοσίευση διακήρυξης  
  
      Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 
Πύδνας     Κολινδρού    ,    στην    ιστοσελίδα   του   Δήμου   Πύδνας      Κολινδρού 
( www  .  pydnaskolindrou  .  gr  )  και  σε  δύο  ( 2 ) ημερήσιες και μία ( 1 ) εβδομαδιαία 
εφημερίδα του νομού Πιερίας .
      Οι   δαπάνες   δημοσίευσης   της   διακήρυξης,   τα   κηρύκεια   και   τα   λοιπά  
έξοδα   της  δημοπρασίας,  αρχικής  και  επαναληπτικής,  καταβάλλονται  σε  κάθε 
περίπτωση  από  τον ανάδοχο της προμήθειας.  
  
                                                         Άρθρο 18 
                                                 Λήψη πληροφοριών  
  
      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο  
σχετικό  έγγραφο  καθώς   και   οποιαδήποτε  άλλη  πληροφορία  μετά   την   ημέρα 
δημοσίευσης  της  περίληψής της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 
προμηθειών  του Δήμου   Πύδνας  Κολινδορύ ,  Δημοτικό  Κατάστημα  Αιγινίου  ,  1ος 

όροφος , τηλ. 2353350100 -121 .
      Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δε ρυθμίζεται ρητά από τους όρους της 
διακήρυξης  ισχύουν       οι   διατάξεις      της    αριθ.    11389/1993         απόφασης 
του     Υπουργού        Εσωτερικών  (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)  και του Ν. 2286/95 «Προμήθειες 
του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων».  

  
                                     

http://www.pydnaskolindrou.gr/
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