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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

     ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
 

 

 

 

Κύθηρα   25 .11.2015 

Αριθ.Πρωτ.:       5894  

                         

       

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Προμήθειας  ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

      Έχοντας υπόψη:   

1. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «ΔΚΚ» (ΦΕΚ 114Α/8.06.2006) και ειδικότερα το αρ 209 

πργ 4 και αρ 86,  

2. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τΑ/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. την ΚΥΑ με αρ 27319/18-07-2002 και περ γ’ της πργ 12 αρ 2 του Ν.2286/1995,  

4. τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 «ΕΚΠΟΤΑ», (ΦΕΚ: Β/185/23.3.1993) 

5. το Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263Α/23.12.2008) και ειδικότερα το αρ 20 πργ 13,  

6. το  Ν.2362/1995 πργ 83, (χηματικά όρια) 

7. την με αριθμό   29 /2015 μελέτη του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων , 
Περιφερειακής  Ενότητας  Νήσων, Περιφέρειας Αττικής  

8. την αριθ.      35  /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  ΩΣΛΠΩΛΨ-ΚΜΜ & 

ΑΔΑΜ: 15REQ003126238) σχετικά με την έγκριση της δαπάνης 

9. την αριθ.      92  /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:  Ω2ΟΖΩΛΨ-578) 

σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, των συντασσόμενων τευχών και την 

κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

      Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές , με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών»  , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:  

 

Άρθρο 1  

Αντικείμενο  

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(HARDWARE) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κυθήρων. 

 

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγω προμήθεια αφορά τα εξής υλικά:  

 18 υπολογιστές γραφείου,  

 2 υπολογιστές γραφείου για την τεχνική υπηρεσία,  

 7 πολυμηχανήματα Laser,  

 1 πολυμηχάνημα Laser για το γραφείο του Δημάρχου και  

 20 UPS  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη (τεχνική έκθεση, τεχνικές 

προδιαγραφές, τιμολόγιο, κλπ.) της με αριθμό  29/2015 μελέτης .  

15PROC003375220 2015-11-25



2 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Desktop All In One PC 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 8 Pro ή μεταγενέστερο, Greek, 64bit 
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τεχνολογίας 64bit, πυρήνες 2 ή περισσότεροι,  

3,0 GHz ή ταχύτερος 
 ΜΝΗΜΗ RAM 8GB /1.600 MHz ή μεγαλύτερη 
 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 500GB ή μεγαλύτερος / SATA III 
 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ONBOARD  ανάλυσης 1920x1080 ή μεγαλύτερη 
 DVD RW ΝΑΙ    
 ΤΥΠΟΣ USB PORTS USB 3  
 ΑΡΙΘΜΟΣ USB PORTS 3 ή περισσότερες 
 WEBCAM / MIC   ΝΑΙ / ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝA ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ  
 ΔΕΚΤΗΣ WiFi ΝΑΙ  (ON BOARD) 802.11  
 SOUNDCARD ΝΑΙ 
 SPEAKERS ΝΑΙ  / ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΙ 10/100/1000 Mbps (ON BOARD)  
 ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ LED LCD / TFT ανάλυσης 1920x1080 ή μεγαλύτερης 
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 21,5' ή μεγαλύτερη 
 ΛΟΙΠΑ  Ποντίκι & Πληκτρολόγιο (ενσύρματα) 
 

    
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
(TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Desktop  
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 8Pro ή μεταγενέστερο, Greek, 64bit 
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τεχνολογίας 64bit, πυρήνες 4 ή περισσότεροι,      

3,0 GHz ή ταχύτερος. 
 ΜΝΗΜΗ RAM DDR3, 16GB , 1.600 Mhz ή μεγαλύτερη 
 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1 256 GB / SSD SATA III 
 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2 1ΤΒ ή μεγαλύτερος / SATA III 
 ΜΝΗΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 2GB ή μεγαλύτερη 64bit 
 DVD RW ΝΑΙ  
 ΤΥΠΟΣ USB PORTS USB 3  
 ΑΡΙΘΜΟΣ USB PORTS 4 ή περισσότερες 
 WEBCAM / MIC ΝΑΙ  
 SOUNDCARD ΝΑΙ 5.1 
 SPEAKERS ΝΑΙ 2 
 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΑΙ  10/100/1000 Mbps  
 ΔΕΚΤΗΣ WiFi (PCI) ΝΑΙ  WiFi 802.11 b/g/n 
 ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ LED LCD / TFT 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 
23' ή μεγαλύτερη, ανάλυσης 1920x1080 ή 
μεγαλύτερης 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ 
Φωτεινότητα: 250 ή μεγαλύτερη, Αντίθεση: 5M:1 ή 
καλύτερη,  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ Χρόνος Απόκρισης: 5MS ή μικρότερη, 
 ΛΟΙΠΑ  Ποντίκι & Πληκτρολόγιο (ενσύρματο)  
  

 
 

  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ LASER  7  ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πολυμηχάνημα Laser 
 ΧΡΩΜΑ Μονόχρωμο 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 600x600 dpi ή μεγαλύτερη 
 SCANNER NAI  
 ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter  
 ΜΝΗΜΗ RAM 128ΜB ή μεγαλύτερη 
 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ USB, Ethernet 
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 20 ppm ή μεγαλύτερη 
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ FAX, WiFi 
  

 
 
 

  ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ   LASER 
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πολυμηχάνημα Laser 
 ΧΡΩΜΑ Έγχρωμο   
 SCANNER NAI με σάρωση διπλής όψης 
 ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter  
 ΜΝΗΜΗ RAM 256ΜB ή μεγαλύτερη 
 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ USB, Ethernet, Wifi 802.11 b/g/n 
 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 25 ppm ή μεγαλύτερη 
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ FAX 
  

 
 

  UPS 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
 ΤΥΠΟΣ Line-Interactive  
 ΙΣΧΥΣ 650VA ή μεγαλύτερο 
 ΑΝΤΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (Half Load) 30 min, (Full Load) 10 min  
 ΘΥΡΕΣ USB NAI 
 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ψύξη χωρίς ανεμιστήρα 
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Την προμήθεια  συνοδεύουν οι εξής Εργασίες : 

1. Τοποθέτηση και εγκατάσταση των νέων υπολογιστών και  

περιφερειακών στις θέσεις εργασίας.  

2. Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης των περιφερειακών στους 

υπολογιστές. 

3. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των υπολογιστών στο 

δίκτυο και στον server του Δήμου. 

4. Εγκατάσταση σε όλους τους υπολογιστές προγραμμάτων Oracle 

5. Εγκατάσταση σε όλους τους υπολογιστές προγραμμάτων OTS 

6. Εγκατάσταση σε όλους τους υπολογιστές προγραμμάτων 

Microsoft, (office κλπ) 

7. Αρχική επίδειξη λειτουργίας των Windows 8 στους χρήστες 
 

8. Μεταφορά όλων των αρχείων χρηστών των παλιών υπολογιστών 

στους νέους. 

 

Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν εγγύηση και δωρεάν υποστήριξη (service) 2 

τουλάχιστον ετών, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε  περίπτωσης βλάβης που 

οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες εκτός της δολιοφθοράς.  

 

 Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν προδιαγραφές του εργοστασίου 

κατασκευής.  

Το είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η μη τήρηση των ανωτέρω, αποκλείει αυτομάτως τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

 

 
Άρθρο 2  

Προϋπολογισμός δαπάνης  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπό διαγωνισμό προμήθειας 

(συμπεριλαμβανομένων και των συνοδευόμενων εργασιών), ανέρχεται στο ποσό των 

17.747,00 €  , Φ.Π.Α. 23% : 4.081,81€ , σύνολο : 21.828,81 € , σύμφωνα με την αριθ. 

29/2015 μελέτη  του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής  

Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.  

Η παραπάνω δαπάνη, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του 

Δήμου Κυθήρων, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό 

έτος 2015 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 02.10.7134.01, με τίτλο «Προμήθεια 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» . 

 
 

Άρθρο 3  

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού  

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κυθήρων ενώπιον της αρμόδιας 

επιτροπής διαγωνισμού, την 4/12/2015 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης του 

διαγωνισμού την 11:00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12:00 

μεσημβρινή.  

2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν 

σφραγισμένες έγγραφες προσφορές, συντεταγμένες σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

παρούσας, με ιδία παρουσία ή με νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους μέσα 
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στη προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Οι προσφορές 

παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό.  

3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

ΔΗΜΟΣ   : ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΧΩΡΑ       ΚΥΘΗΡΩΝ 

Τ.Κ.:   80100 

Στην περίπτωση αυτή, η παραλαβή θα γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου το οποίο 

αφού πρωτοκολλήσει την προσφορά διαβιβάζει αυτή αμέσως και εμπρόθεσμα στην 

επιτροπή διαγωνισμού . 

4. Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στο Δήμο με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο, πλην αυτών που προβλέπονται παραπάνω δεν αποσφραγίζονται, δε 

λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 
 

Άρθρο 4  

Τεύχη δημοπράτησης  

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

κατά σειρά ισχύος είναι:  

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Η Τεχνική Έκθεση   

5. Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός .  

 

 
Άρθρο 5  

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Δικαιολογητικά  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

α. φυσικά πρόσωπα,  

β. νομικά πρόσωπα  

γ. ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 

δ. συνεταιρισμοί 
 

Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά τη κατάρτιση και 

υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα 

διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει τη πρόθεση 

να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 

  

Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :  

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  

Τα φυσικά πρόσωπα  

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε - Ε.Ε και Ε.Π.Ε  

Πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε  

Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του . 

15PROC003375220 2015-11-25



6 

 

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, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.  

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού..  

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων 1-5 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

6.    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση.  

7.  Οι συνεταιρισμοί που υποβάλλουν προσφορά:  

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα  . 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τους 

ασκούντες τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι:  

 Ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, της μελέτης της προμήθειας  και 

των τοπικών συνθηκών τους οποίους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.  

 Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό 

συμβιβασμό. 

 Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού.  

 Η χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των ειδών που προσφέρουν.  

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 60 ημέρες, αρχόμενης της προθεσμίας 

από την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού.  

 Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης  

 Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα ή των 

Ο.Τ.Α.   

 Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

 Δεν θα κάνουν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία.  

 Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.  

 Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της 

δραστηριότητάς της και το κύρος της.  

 Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  

 Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  

 Η παραγωγική δυνατότητα.  

 Η ποιότητα των προϊόντων.  

 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού, τα παραπάνω ισχύουν τόσο για 

τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 
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9. Δήλωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, 

εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους.  Στην 

περίπτωση αυτή και σε περίπτωσης προσφοράς εταιρείας υποβάλλεται θεωρημένο 

αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.  

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώνουν μαζί με τις 

προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

11. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο 

οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

του.  

12. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες 

φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 

εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη 

διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.  

13. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 

που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α., που ισχύει κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

14. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, 

μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει 

να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν 

τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 

δήλωση.  

15. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ 

16. Προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των ειδών που προσφέρονται.  

17. Πιστοποιητικό οτι εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 ,  όπως αυτό ισχύει.  

18. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις των προϊόντων ( CE ) . 

19. 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.   

20. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης 

Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (εγγύηση 

συμμετοχής) ποσού που αντιπροσωπεύει το ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της 

προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι :  888,00 € 

Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα:  

α. Ημερομηνία έκδοσης  

β. Εκδότης  

γ. Δήμος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή  

δ. Αριθμός εγγυητικής επιστολής  

ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ. Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση  

ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας  
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η. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

θ. Οι όροι ότι :  

i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης της διηζήσεως.  

ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση.  

iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου 

η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.  

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο 

ισχύος κατ’ ελάχιστο το χρόνο ισχύος της προσφοράς που αναφέρεται στο 

άρθρ. 10ο προσαυξημένο κατά τριάντα (30) ημέρες. 

Εφόσον τα περιεχόμενα των νομιμοποιημένων εγγράφων και πιστοποιητικών δεν 

είναι πλήρη,  η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.                

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που 

περιέχει την οικονομική προσφορά.  

Όλα τα παραπάνω αποδεικτικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι 

ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού, τα παραπάνω 

ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 

 

 

 Άρθρο 6  

Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών  
1.    Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

               β.  Προς: Δήμο Κυθήρων, Επιτροπή διαγωνισμού Προμήθειας Η/Υ .  

               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 

               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

               ε.  Τα στοιχεία του διαγωνιζομένου 

2.     Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.  

3. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

"ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως 

αναγράφονται ανωτέρω.  

4. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στο κυρίως φάκελο, με την ένδειξη:                      

« ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ » που θα φέρει και τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.  

5. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

6. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
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ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους για το σκοπό αυτό εκπροσώπους τους. 

8. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο. 

9. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται  αυτοπροσώπως ή με 

τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

10. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους 

συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

11. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

12. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας καταθέτει κατά το διαγωνισμό, πρακτικό του 

διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο 

διαγωνισμό 

13. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες 

από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος 

διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για 

τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές 

προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες 

προσφορές πλην μίας. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό 

του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, 

που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο.  

14. Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται 

δεκτές. 

15. Στον παρόντα διαγωνισμό δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών 

προσφορών 

16. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή 

διαγωνισμού καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση την μονογράφει και τη σφραγίζει .   

Η προσφορά απορρίπτεται όταν οι υπάρχουσες σε αυτή διορθώσεις την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών . 

 

 

Άρθρο 7  

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινίσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης.  

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 

της προσφοράς.  

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την 

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιών της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   

 

 

 

Άρθρο 8 
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Προσφερόμενη τιμή  
1. Για την οικονομική προσφορά θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το έντυπο που 

περιέχεται στα παρεχόμενα «Συμβατικά Τεύχη» και θα διατυπώνεται σύμφωνα με το 

πίνακα του «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» της αρ. 29/2015 μελέτης,  

2. Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς 

και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

4. Εφόσον από τη προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 

δεν δίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών 

της, ενιαία ή για το σύνολο των ποσοτήτων που προκηρύχθηκε, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου..  

5. 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 9  

Χρόνος ισχύος προσφορών  
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) 

ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο πριν 

από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 

από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. 

Μπορεί όμως η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη κατακύρωση της 

δημοπρασίας να ληφθεί και μετά τη πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί 

και ο μειοδότης.  

 

 

 

Άρθρο 10  

Εγγυήσεις  

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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων θα είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα και θα συντάσσονται κατά τον ισχύοντα τύπο 

του δημοσίου. 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συμμετοχής 

υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης (ποσού: 888,00 €). 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα   (1) μήνα, από την επόμενη ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού .  

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει (προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης) εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
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των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. και να έχει ισχύ τουλάχιστον 2 μήνες μετά τη λήξη της 

σύμβασης.  

4) 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.  

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

Άρθρο 11  

Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού  

Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας προσέρχονται οι 

διαγωνιζόμενοι αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, και 

καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού φάκελο, εντός του οποίου θα 

περιέχονται δύο (2) επιμέρους φάκελοι που θα ονομάζονται αντίστοιχα: 

 

Α) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, όπου θα περιέχονται η τεχνική προσφορά του 

διαγωνιζομένου και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 

Β) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, όπου θα περιέχεται η οικονομική 

προσφορά του διαγωνιζομένου . 

 

Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ως εξωτερικοί 

φάκελοι, αριθμούνται κατά σειρά επίδοσης και μονογραφούνται από τον πρόεδρο και 

τα μέλη της Επιτροπής. 

Παρελθούσης της ώρας λήξης της δημοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης 

των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό, εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή . 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως 

με αποσφράγιση των προσφορών. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από όλα τα μέλη της Επιτροπής 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο, πλην της εγγυητικής 

επιστολής  και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά 

επίδοσης και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα 

περιληπτικά μεν, αλλά κατά τρόπο που εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους 

της διακήρυξης. 

 

Ο ευρισκόμενος στον ανοιχτό φάκελο, εσωτερικός φάκελος που περιέχει την 

οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο α/α του 

εξωτερικού φακέλου  μονογράφεται από την Επιτροπή, στην κατοχή της οποίας και 

παραμένει. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι 

στην αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. 
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Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 

διαγωνιζόμενων και αποφασίζει γι' αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

 

Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από τη δημοπρασία καθώς και τους λόγους 

αποκλεισμού και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη 

σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 

 

Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, όσων έγιναν 

δεκτοί στο διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε 

διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους. 

Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου, που δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σύμφωνα με το νόμο. 

Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. 

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού, επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση σε επόμενη 

δημόσια συνεδρίαση και μπορεί να διαβιβάσει το φάκελο των προσφορών μαζί με 

όλα τα δικαιολογητικά για αξιολόγηση, όπως οι σχετικές διατάξεις ορίζουν. 

Η Επιτροπή καθορίζει την προθεσμία αξιολόγησης των προσφορών αναλόγως του 

αριθμού αυτών και των προβλεπόμενων δυσχερειών. Η προθεσμία αυτή δε δύναται 

να υπερβεί το μήνα σε περίπτωση αξιολόγησης των προσφορών από ένα τεχνικό. 

Το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών διαβιβάζεται στην επιτροπή διαγωνισμού 

η οποία σε κατ' ιδίαν συνεδρίασή της καταχωρεί αυτό στο πρακτικό του διαγωνισμού 

και αποφαίνεται για τον ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ανακοινωθεί σε νέα δημόσια συνεδρίαση, 

η ημερομηνία και ώρα της οποίας μπορεί να οριστεί την ημέρα διεξαγωγής της 

δημοπρασίας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή επιστρέφεται  στους αποτυχόντες η εγγύηση 

συμμετοχής στη δημοπρασία. 

 

 Αξιολόγηση προσφορών 

1) Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  

 -   Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, 

- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε 

- Ο χρόνος παράδοσης και ο χρόνος τοποθέτησης - εγκατάστασης. 

- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  

- Οι όροι πληρωμής.  

- Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. 

- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  

- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του 

προμηθευτή.  

-     Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 

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

αξιοπιστία, η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, 

εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου 

είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

 

 

 

 

Άρθρο 12  

Ενστάσεις  
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 

περίληψης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα 

θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή.   

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους ευθύνη . Σε 

περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση της Οικ.Επ. τροποποιείται όρος της 

διακήρυξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 της Υπ.Απ. 

11389/1993 περί μετάθεσης της ημερομηνίας 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, 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.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από την 

Επιτροπή. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της 

στην Οικονομική Επιτροπή για να αποφανθεί αυτή τελικά. Οι ανωτέρω αποφάσεις 

της Οικονομικής Επιτροπής ελέγχονται για τη νομιμότητά τους . 

γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

 

 

 

Άρθρο 13  

Αποτέλεσμα - Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεση  

1) Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ 23 ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει και του Ν.3852/2010, κατόπιν της 

γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης .  

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. 
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3) Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη (στο 

άρθρο 8) εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε και του επιστρέφεται η εγγύηση 

συμμετοχής.  

4)  Εάν ο ανάδοχος δε προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη 

σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 35 της 

Υπ.Απόφ. 11389/1993)  .  

 

 

Άρθρο 14  

Παράδοση - Παραλαβή 
α. Η παράδοση και εγκατάσταση των προς προμήθεια μηχανημάτων και των 

λογισμικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα  15 ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

β. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή εντός 10 ημερών 

από την εγκατάσταση των υλικών . 

 

 

Άρθρο 15  

Κρατήσεις  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ 

με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.  

 

 

Άρθρο 16  

Τρόπος Πληρωμής 

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική 

παραλαβή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται 

από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή 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.  

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.  

4) Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι 

και βάρη.  

5) Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

6) Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 

πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή 

ποσό.  
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Άρθρο 17  

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων  
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών , τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος: Παναγιώτης Θ. Πρωτοψάλτης, Τηλέφωνο 

2736031213, FAX 2736031919. 

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται 

στους ενδιαφερόμενους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 

ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, αντί του ποσού των 10,00 € . 

 

Άρθρο 18  

Λοιποί όροι  
Για ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της 

υπ’αρ 11389/1993 ΥΑ Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), 

όπως ισχύουν.  

 

Άρθρο 19  

Δημοσίευση  
Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος στην έδρα του Δήμου (άρθρου 284 παρ.2  Ν.3463/06.) και θα 

δημοσιευτεί στην ημερήσια εφημερίδα : «Δημοπρασιών & πλειστηριασμών», 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απ. 11389/1993 άρθρο 23 παρ 5 ) .  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

Ν.3801/2009.  

 

 

 

 

                                                              Ο  Δήμαρχος 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 
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