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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο  Δήμαρχος  Πύδνας  –  Κολινδρού  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ 
διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται,  σε  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η  “Προμήθεια μιας 
(1ας) αίθουσας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών”, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος  της  παρούσας,  συνολικού  προϋπολογισμού  23.000,00€ (συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ 23%).

Άρθρο 1ο

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
α.  Τις  διατάξεις  της  11389/1993  Απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων».
γ. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
δ.  Τις  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλάς 
Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010.

Άρθρο 2ο

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  23.000,00€ με τον ΦΠΑ. Τα υπό 
προμήθεια είδη και οι προδιαγραφές τους περιγράφονται στη μελέτη του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων.

Άρθρο 3ο

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Αιγίνιο, την 9η Δεκεμβρίου του 
έτους  2014 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00,  ενώπιον  της  επιτροπής  διενέργειας 
διαγωνισμών. 

Άρθρο 4 ο

Οι  προσφορές  κατατίθενται  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Οι 
προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο) μέχρι την 
προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού με οποιοδήποτε τρόπο 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την 
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 
την  προαναφερόμενη  διαδικασία.  Προσφορές  που  κατατίθενται  εκπρόθεσμα  δε 
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (1,5% ΤΕΑΔΥ, 0,5% 
ΤΠΔΥ, παρακράτηση φόρου,  εισφορές κάθε φύσεως κλπ.),  καθώς και  κάθε άλλη 
επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά έξοδα) για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.



Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική. 
Αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται δεκτές  και  εφόσον 
υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή. 
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  τιμής  μέχρι  λήξεως  της  σύμβασης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Επίσης, αν κριθούν μη συμφέρουσες οι προσφορές, ο φορέας έχει το δικαίωμα να 
επαναλάβει το  διαγωνισμό  χωρίς  ο  μειοδότης  να  δικαιούται  να  προβάλλει 
οποιαδήποτε αξίωση.

Άρθρο 7 ο

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετάσχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που 
αντικείμενό  τους  έχουν,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  την  κατασκευή  ή/και  την 
προμήθεια προκατασκευασμένων κτιρίων καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον 
από το καταστατικό τους προκύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, η κατασκευή ή/και η 
εμπορεία προκατασκευασμένων κτιρίων. Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν 
μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

1.ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ για το απασχολούμενο
προσωπικό, 
γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί μέχρι έξι (6) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ' αυτό. 
δ.  Απόσπασμα ποινικού Μητρώου,  του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου,  από το  οποίο  να προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί  για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της 
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι: 
-  έλαβαν  γνώση  των  γενικών  και  ειδικών  όρων  της  διακήρυξης,  τους  οποίους 
αποδέχονται πλήρως. 
-  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  σε  αδίκημα  σχετικό  με  την  επαγγελματική  τους 
δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη  κατάσταση,  ότι  δεν  υφίστανται  νομικοί  περιορισμοί  λειτουργίας  της 
επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς 
του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 8ο

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού, μέσα 
σε  σφραγισμένο  φάκελο,  όπου  έξω  απ’  αυτόν  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  με 
κεφαλαία γράμματα: 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) ο πλήρης τίτλος 
γ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού: 
α) σφραγισμένος υποφάκελος με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά με την ένδειξη 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

β) σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στον 
φάκελο θα περιέχεται: 
-  Φάκελος  μελέτης  με  σχέδια  και  τεύχη  (αν  είναι  δυνατό  και  ηλεκτρονικά  σε 



επεξεργάσιμη μορφή) 
-  Υπεύθυνη  δήλωση  για  την  προσφερόμενη  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  που  θα 
ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο από τον χρόνο παράδοσης o οποίος δεν θα 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής  λειτουργίας  θα  καλύπτει  τυχόν  βλάβες  ή  αστοχίες  που  θα  οφείλονται  σε 
υπαιτιότητα  του  προμηθευτή  και  θα  υποχρεούται  στην  επισκευή  ή  στην 
αντικατάσταση των υλικών με άλλο καλύτερης ποιότητας. 
-  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  πληρούν  τις  ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές  (σήμα  CE)  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  «Ο.Σ.Κ.  Α.Ε.» 
(Οργανισμός  Σχολικών  Κτιρίων  ΑΕ)  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  της 
παρούσας. 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι στα προϊόντα δεν θα πραγματοποιηθεί κόλληση σε χώρο 
εκτός  του  εργοστασίου  κατασκευής  και  ότι  στον  χώρο  του  εργοταξίου  θα 
χρησιμοποιηθούν  αποκλειστικά  λυόμενοι  σύνδεσμοι,  για  την  συναρμολόγηση  των 
επιμέρους στοιχείων.

γ)  σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα 
στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Στην 
τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Απ' 
έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα 
του φακέλου των δικαιολογητικών. 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή 
τους  νομίμους  εκπροσώπους  τους.  Η  προσφορά  της  ένωσης  προμηθευτών 
υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Όσα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  φωτοτυπία  θα  πρέπει  να  είναι  νόμιμα 
θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. 

Άρθρο 9 ο

Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού (Κ. Καραμανλή 38 - Αιγίνιο, ταχ. κωδ. 
603 00) μια ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή να κατατίθενται 
απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού, μέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της 
παρούσας.
Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν να παρευρίσκονται και 
οι διαγωνιζόμενοι.

Άρθρο 10 ο

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την 
Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που 
επιδόθηκαν.  Η  αποσφράγιση  γίνεται δημόσια  ενώπιον  των  συμμετεχόντων  στο 
διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  και  ελέγχονται  -  μονογράφονται  από  την 
Επιτροπή τα δικαιολογητικά.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
ώστε,  μετά  την ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων,  να 
επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Επιτροπή, για την 
αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και γνωστοποιείται 
στους ενδιαφερόμενους, η οποία - κατά την κρίση της Επιτροπής - μπορεί να είναι 
και  την ίδια ημέρα,  αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και  την τεχνική 
αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των 



οικονομικών προσφορών,  όσες  από  αυτές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές,  δεν 
αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, έγκαιρα, με έγγραφο, ο 
λόγος  της  απόρριψης  της  προσφοράς.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού διατηρεί  το 
δικαίωμα να ζητήσει, προκειμένου να αξιολογήσει την ποιότητα των προσφερομένων 
ειδών και τη συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές της μελέτης, την προσκόμιση 
δείγματος για όσα υλικά κατά την κρίση της θεωρεί κάτι τέτοιο απαραίτητο.
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ακολουθεί η ανακοίνωση των 
τιμών, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη σύνταξη πρακτικών. Κατόπιν, με 
γνωμοδότησή  της  προς  την  αρμόδια Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Πύδνας-
Κολινδρού που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας.
β.  Τη  ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  επανάληψή  του  με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανομή των ειδών μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές 
ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.
Η  τελική  απόφαση  λαμβάνεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  όταν  η  Επιτροπή 
Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α.  Τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και  απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β. Την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους 
όρους και τεχνικές
προδιαγραφές.
γ. Τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Άρθρο 11 ο

Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  χρονικό  διάστημα 
τριακοσίων  εξήντα  (360)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της 
ημέρας διενέργειας του  διαγωνισμού.

Άρθρο 12 ο

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή 
της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού, μέσα στο 
μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.  Κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ή  της  συμμετοχής 
προμηθευτή  σε αυτόν,  μόνο από προμηθευτή  που συμμετέχει  στο  διαγωνισμό ή 
αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που  ανακύπτουν  κατά  το  αντίστοιχο  στάδιο.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  στο  Δήμο 
Πύδνας  –  Κολινδρού  κατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισμού,  μέχρι  και  την  επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει  αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού,  αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, 
το  οποίο  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  του  στην 
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει τελικά.

Άρθρο 13 ο

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και τον έλεγχο 
νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση – πρόσκληση 
για την υπογραφή της σύμβασης. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει 



συναφθεί  και  το  έγγραφο  της  σύμβασης  που  ακολουθεί  έχει  μόνο  αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  Ο  προμηθευτής  (ή  οι  προμηθευτές)  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  η 
προμήθεια,  υποχρεούται  να  προσέλθει  μέσα  σε  δέκα  (10)  ημέρες  από  την 
ημερομηνία  λήψης  της  ανακοίνωσης,  για  την  υπογραφή της  σχετικής  σύμβασης, 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης,  ποσού ίσου με το 10% της συνολικής 
συμβατικής  αξίας,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  Το περιεχόμενο της  εγγύησης διαμορφώνεται 
κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού 
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εάν ο 
προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση,  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  την 
σύμβαση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή,  η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον  εκπρόσωπό  του  στην  Ελλάδα,  εάν  υπάρχει,  σε  αντίθετη  περίπτωση 
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα 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,  ενώ η εγγύηση συμμετοχής  παραμένει  σε 
ισχύ  και  αποδεσμεύεται  μετά  την  κατάθεση  και  αποδοχή  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης.

Άρθρο 14 ο

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος  για  ποσό  που 
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5% με το  Φ.Π.Α.  επί  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης 
δαπάνης.
β.  Προσφορά  της  οποίας  η  εγγύηση  δεν  καλύπτει  την  προβλεπόμενη  κατά  τα 
ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται  μετά την κατάθεση της  προβλεπόμενης  εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους 
υπόλοιπους  συμμετέχοντες  επιστρέφονται  εντός  πέντε (5)  ημερών  από  την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α.  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ.  Στις  εγγυήσεις  ανεξάρτητα  από  το  όργανο  που  τις  εκδίδει  και  τον  τύπο  που 
περιβάλλονται,  πρέπει απαραίτητα  να  αναγράφεται  σ΄  αυτές,  ότι  αναφέρεται  στο 
άρθρο 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή της αίθουσας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα 
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία 
του  μέρους  της  ποσότητας  που παραλήφθηκε  οριστικά.  Εάν  στο  πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

Άρθρο 15 ο

Η αίθουσα ελαφράς λυόμενης προκατασκευής θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν 



μέσα  σε  τριάντα  ημέρες  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  σε  χώρο  που  θα 
υποδειχθεί από τον Δήμο. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα 
γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 
10 ημερών μετά από την παράδοση και τοποθέτηση τους. Η επιτροπή παραλαβής 
έχει  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  οποιοδήποτε  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  τιμολόγιο 
θεωρήσει απαραίτητο καθώς και να επισκεφτεί τους χώρους κατασκευής των ειδών 
προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των προδιαγραφών.
Εφόσον,  κατά  την  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  των  υλικών  προκύψει 
ακαταλληλότητα αυτών, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση τους. 

Άρθρο 16 ο

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  και  αμετάβλητες,  ισχύουν  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια της προμήθειας και  δεν υπόκεινται  για  κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Οι 
διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  ότι  ο  Δήμος  απαλλάσσεται  της 
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται  από άλλες 
χώρες.

Άρθρο 17 ο

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού 
μετά την παραλαβή της υπό προμήθεια αίθουσας και μετά την ολοκλήρωση όλων 
των απαιτουμένων από την  κείμενη νομοθεσία  ελέγχων και  διαδικασιών.  Όλα τα 
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στη συμβατική αξία των ειδών,  εκτός του ΦΠΑ που βαραίνει  τον Δήμο Πύδνας - 
Κολινδρού,  διενεργούνται  οι  νόμιμες  κρατήσεις,  οι  οποίες  βαραίνουν  τον 
προμηθευτή.

Άρθρο 18 ο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού (τηλ. 23533-50122) τα κάτωθι 
τεύχη:

1.Διακήρυξη
2.Μελέτη  προμήθειας  (Τεχνική  Έκθεση,  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  Ενδεικτικός 
3.Προϋπολογισμός, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων)  
4.Έντυπο προσφοράς

Άρθρο 19ο

Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα δημοσιευθεί 
στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ)  και  στις  εφημερίδες  όπως ορίζει  ο  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  σε συνδυασμό με  τον  Ν. 
3548/2007  και  τη  νομοθεσία  περί  κατωτάτων  ορίων  δημοσίων  συμβάσεων  της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  βαρύνει  τον  προμηθευτή  που  ανακηρύσσεται 
ανάδοχος (Εγκ.11/27754/28.06.2010/Υπ. Εσ. Απ. και Η.Δ./Γ.Δ.Τ.Α.). Προκειμένου οι 
διαγωνιζόμενοι  να  έχουν  πλήρη  γνώση  των  δεδομένων  που  επηρεάζουν  την 
προσφορά τους, επισημαίνεται ότι αυτή η δαπάνη εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα € 
700,00

Άρθρο 20ο

Οι  προσφορές  καθώς  και  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  θα  είναι  συνταγμένα 
αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα 
σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 21ο

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση 



που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 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.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για όλα τα είδη.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης τους.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον 
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που 
τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την 
έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν 
μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  με  τα  παραπάνω  στοιχεία.  Η  σύμβαση 
υπογράφεται από το Δήμαρχο.
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι 
και  τέσσερις  (4)  μήνες  όταν  αυτό  προβλέπεται  από  συμβατικό  όρο  ή  όταν 
συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης.
5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του υπό προμήθεια είδους, ή εάν αυτή που 
παραδόθηκε,  υπολείπεται  της  συμβατικής,  κατά  μέρος  που  κρίνεται  από  την 
Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ.  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από τα  δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα  υλικά  που  θα 
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την 
προσφορά και ότι θα είναι στο σύνολό τους καινούργια και άριστης ποιότητας. 

Άρθρο 22ο

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να 
υπογράψει  την  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την 
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτή,  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της 
επιτροπής αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες του υλικού σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας.
3.  Κατά  τα  λοιπά  σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος 
επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                           Ευάγγελος Β. Λαγδάρης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Προμήθεια: μιας (1ας) αίθουσας ελαφράς
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                  λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               εκτάκτων αναγκών
Πληροφορίες: Δούρος Κων.
Τηλ.: 2353 350122
Fax: 23530-22990
Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: Αιγίνιο – 60300  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Α/Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. 1 18.699,19 18.699,19Προμήθεια μιας (1ας) αίθουσας ελαφράς 
λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών βάσει της αρ. 16/2014 
μελέτης 

  ΣΥΝΟΛΟ :
 ΦΠΑ 23% :
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

18.699,19
  4.300,81
23.000,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Προμήθεια: μιας (1ας) αίθουσας ελαφράς
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                  λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ               εκτάκτων αναγκών
Πληροφορίες: Δούρος Κων.
Τηλ.: 2353 350122
Fax: 23530-22990
Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: Αιγίνιο – 60300  

   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της Επιχείρησης ……………………………………………………………..………………...., με

έδρα …………….…………, οδός ……………………………………….., αριθμός ………,

τηλέφωνο ………………………………………………….,FAX …………………..

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ                               ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.  Προμήθεια μιας (1ας) αίθουσας ελαφράς 
λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών βάσει της αρ. 16/2014 
μελέτης 

 ΣΥΝΟΛΟ :
 ΦΠΑ 23% :
 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

………………….
……………….
………………….

       Ημερομηνία …………..

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


	ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

