
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 318/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 33
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 20-12-2011 

ΘΕΜΑ 3
ο
: «Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού δηµόσιου  διεθνή  

διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  ,για  την προµήθεια 

εξοπλισµού ΠΑΙ∆ΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΏΝ ∆ήµου ∆ράµας. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 20 του µηνός ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 72693/19-12-2011 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10.  
Ο κ. Στ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε το επόµενο κατά 
σειρά µέλος κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος δεν µπορούσε να παρευρεθεί στην 
συνεδρίαση και κλήθηκε και παρευρέθει το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Κ. Γρηγορίου.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Γρηγορίου Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Χλιάρα Παναγιώτα    Μήτρου Γεώργιος   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη 
της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 72625/19-12-2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  
Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 
 
                  Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης ανοικτού δηµόσιου διεθνή 
διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή , για την προµήθεια 

εξοπλισµού  παιδικών  σταθµών ∆ήµου ∆ράµας   και παρακαλούµε για την 
απόφασή σας.   

 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 



 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο ,ύστερα από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων,  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 

 
1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την διενέργεια ανοικτού δηµόσιου  διεθνή  διαγωνισµού µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή  ,για  την προµήθεια εξοπλισµού ΠΑΙ∆ΙΚΏΝ 

ΣΤΑΘΜΏΝ ∆ήµου ∆ράµας   µε τους παρακάτω όρους, όπως  αυτοί  συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

του έργου µε τίτλο: 

«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών ∆ήµου ∆ράµας» 

 

 

 

 

 

 
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ  

ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1
ης 

Ιουλίου 

(Ηµεροµηνία) XX/XX/2011  



 

 

 
ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

Προµήθεια εξοπλισµού 

παιδικών σταθµών ∆ήµου 

∆ράµας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθµ. ∆ιακήρυξης:     ……/2011 

Πόλη, ∆ΡΑΜΑ 

Αρ.Πρωτ. ………………………….……. 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

 CPV: Κύριο Αντικείµενο: 39000000, 39161000, 39711000, 

39710000, 30100000, 30000000, 37535200, 39221100, 34114400, 

39500000 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών ∆ήµου ∆ράµας 

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 

διακηρύσσει 

την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την προµήθεια ειδών:  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Προϋπολογισµού 538.141,85 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 

α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του ΕΚΠΟΤΑ ΚΥΑ 11389/93 "Ενιαίος κανονισµός 

προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους  

και  καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως 

άνω έργου και µε κριτήριο ανάθεσης την  

χαµηλότερη τιµή 

Κατάθεση δείγµατος από προµηθευτή: ΟΧΙ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις : 

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει και της µε αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. ∆/νσης Κρατ. 

Προµηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 

3. Της  ΚΥΑ 11389/1993 (ΦΕΚ185/Β/93 ) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ» ΕΚΠΟΤΑ 

4. Του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

5. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων’’, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο 

οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το 

Ν. 2854/2000. 

7. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις’’. 

8. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις 

9. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25. 

10. Την µε αρ 234/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας περί έγκρισης υποβολής πρότασης 

προµήθειας εξοπλισµού παιδικών σταθµών ∆ήµου ∆ράµας στην 52
η
 Πρόσκληση της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ. 

11. Την µε αρ. ……… Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ράµας περί έγκρισης όρων διακήρυξης 

για το έργο µε τίτλο «Προµήθεια Εξοπλισµού Παιδικών Σταθµών ∆ήµου ∆ράµας» 

12. Τα έγγραφα …………………………………………………………………………………………….. 

13. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ . 

 

                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης η χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, προϋπολογισµού 

δαπάνης πεντακόσιων τριάντα οκτώ  χιλιάδων εκατόν δέκα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 

(538.141,85€), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού στους 

παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου ∆ράµας που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ΄ της παρούσης.  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  µε σφραγισµένες προσφορές, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η 

οποία συνεστήθη µε την µε αριθµό…………………………………………… …………………απόφαση 

του…………………………………………….., για την προµήθεια των ειδών (κατηγοριοποιηµένων σε 9 

πακέτα) που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ και κατόπιν κανονικής προθεσµίας 52 ηµερών από 

την ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

τύπο.  

 



 

 

Ηµεροµηνία αποστολής για 

δηµοσίευση στην 

Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

στον Τύπο 

1. 2 Εφηµερίδες Πανελλήνιας 

Κυκλοφορίας 

2. 1 Εβδοµαδιαία Τοπική 

3. 2 Ηµερήσιες Τοπικές 

4. Ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΦΕΚ) 

Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Σε ΕΥΡΩ συµπ. 

ΦΠΑ 

……………………… ………………………… …………………. ……… 

 

 



 

 

Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας. 

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 66100 

∆ράµα.  

1.3. Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια όλων ανεξαιρέτως των υλικών τα οποία αναλυτικά 

παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήµατος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης. 

1.4. «Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη 

συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται 

µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου 

επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου». Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού των πακέτων. 

1.5. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών επισυνάπτονται στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο 

Παράρτηµα Β΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.  



 

 

Προθεσµία Παραλαβής Τευχών - Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα 

µέρη αυτής, διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή  Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας 

(οδός Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, 66100 ∆ράµα, Πληροφορίες κ Μελιάδης Μιλτιάδης) κατά τις 

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

από τα γραφεία της Αναθέτουσας, µέχρι και επτά (7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις ΧΧ/ΧΧ/2011. 

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

διευκρινίσεις σχετικά µε την Προκήρυξη µέχρι και την δωδέκατη (12η) ηµέρα πριν από την 

λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην 

Αναθέτουσα Αρχή ήτοι έως τις ΧΧ/ΧΧ/2011. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσµίας δεν 

γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις 

της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν την 

Προκήρυξη µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήτοι έως 

τις ΧΧ/ΧΧ/2011. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή 

διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.3. Ενστάσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας µπορούν να υποβληθούν εγγράφως στην 

αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ,  δηλαδή µέσα στο 

µισό του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί από τη δηµοσίευση της παρούσης διακήρυξης 

µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι και την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ. Η 

ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η σχετική απόφαση 

εκδίδεται το αργότερο µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 

Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.  



 

 

Ορισµοί: 

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισµοί για τους εξής όρους: 

o «Αναθέτουσα Αρχή»: Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας 

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

διαδικασία. 

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

προσφορά. 

o «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάµει της µε αριθµό 

……………………………….. απόφασης του…………………………………..για την 

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

της σύµβασης προµήθειας. 

o «Ανάδοχος» ή «Προµηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση 

προµηθειών της παρούσας, µέσω σύµβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, µετά την 

κατακύρωση του αποτελέσµατος και βάσει του σχεδίου σύµβασης του Παραρτήµατος ∆΄ 

της παρούσας. 

o «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Η παρούσα διακήρυξη µε τα συνηµµένα σε αυτήν παραρτήµατα που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

διενεργείται ο παρών διαγωνισµός.  

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

διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ. 

o «Υπεύθυνη ∆ήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 

περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου υπογράφεται από 

τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε 

αυτήν την περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού 

εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη ∆ήλωση, εννοείται 

πάντοτε ότι γίνεται µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα.  



 

 

Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

4.1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί τη ΧΧ/ΧΧ 2011, ηµέρα ………. και ώρα 10 π.µ.,  στα γραφεία 

της Αναθέτουσας Αρχής που είναι το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας στην οδό 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου, όροφος 2
ος

  γραφείο Τµήµατος Προµηθειών. 

4.2. Αρµόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Μελιάδης Μιλτιάδης, τηλ 25213-50630, φαξ 251210-

23343 



 

 

Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 

5.2. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς 

τους µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, 

εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο. 

5.3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆ράµας, 

Βερµίου 2 και 1
ης

 Ιουλίου ∆ράµα, για τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ∆ήµου ∆ράµας, Τµήµα 

Προµηθειών µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη 

όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού (ώρα 13:00) σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 

άρθρο 11 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.4. Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω 

και ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) 

που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου 

Προσφοράς του. 

5.5. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες 

και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

5.6. Οι προσφορές (ο υποφάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς και ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 

σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική 

γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά 

προτίµηση στην Αγγλική. 

5.7. Στο εξωτερικό του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

� Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

� Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

� Ο αριθµός της διακήρυξης. 

� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

� Και τα στοιχεία του αποστολέα, σύµφωνα µε το κατωτέρω υπόδειγµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Επιλογή Αναδόχου του έργου: 

 

«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών ∆ήµου ∆ράµας.» 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΧΧ/2011 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /____ 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Κάθε φάκελος προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του υποψηφίου, 

προκειµένου να πρωτοκολληθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προσφορές δεν θα γίνονται 

αποδεκτές και ο υποψήφιος θα απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.  

5.8. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει δύο επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους 

υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και β)  τον Υποφάκελο της 

Οικονοµικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των δύο Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7 του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως: 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

5.9. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου 

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

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5.11. Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια ειδών που περιγράφονται στο παράρτηµα Α’ και Β’ της 

παρούσης. Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα 

πακέτα, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό 

περιγράφεται µονοσήµαντα στο Παράρτηµα Α΄. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός 

πακέτου επιφέρει αυτόµατα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. 

5.12. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους 

σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

5.13. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως 

µετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 

ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.  

5.14. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και παραδίδονται µε απόδειξη 

στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό προς φύλαξη. 

5.15. Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, 

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

διαγωνισµού. 



 

 

5.16. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα αποσφραγισθούν κατά ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί 

ύστερα από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. 

5.17. Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως τις διοικητικές προσφυγές που 

προβλέπονται στο άρθρο 2.3 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του 

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

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται µε την προσφορά 

τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.  

5.18. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται. 

5.19. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

5.20. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

 



 

 

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

6.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισµό έχουν: 

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

ενώσεις προµηθευτών που ασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια, την ανάπτυξη και 

συντήρηση εκπαιδευτικών συστηµάτων, οργάνων, µηχανηµάτων και πειραµάτων 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

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

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

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες. 

6.3. ∆εν γίνονται δεκτοί: 

(α)  Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ∆∆ ή 

ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµοσίου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους 

υποχρεώσεις και ο αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους µε αµετάκλητη απόφαση 

για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι 

σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο 

Παιδείας ανά περίπτωση. 

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

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

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες. 

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

καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 

(i)  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

(ii)  ∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση 

των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται 

ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’  όσον δεν είναι και κατασκευαστές 

οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια 

εταιρεία του προϊόντος  

6.5. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών προϋποθέσεων
1
 που θα πρέπει να πληρούν οι 

προσφέροντες και τα όριά τους είναι οι ακόλουθες: 

(i) Να έχουν εκτελέσει µε επιτυχία αντίστοιχα έργα τα οποία θα περιγράψουν σε κατάλογο 

παραδόσεων όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.3 

                                                
1
 Ο ορισµός ελάχιστων τεχνικών προϋποθέσεων δεν είναι υποχρεωτικός και επαφίεται στη διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού και τον προϋπολογισµό της 
δηµοπρατούµενης προµήθειας. 



 

 

6.6. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων
2
 που θα πρέπει να πληρούν οι 

προσφέροντες και τα όριά τους είναι οι ακόλουθες: 

(i) Να έχουν κύκλο εργασιών κατά µέσο όρο ετησίως ίσο µε το προϋπολογισµό της διακήρυξης 

προ ΦΠΑ όπως αυτός αναφέρεται στην παράγραφο 7.2.2 που θα αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

o Αντίγραφα ή αποσπάσµατα Ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή όσων 

διαχειριστικών χρήσεων έχουν κλείσει στην περίπτωση λειτουργίας µικρότερης της 

τριετίας 

ή 

o ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. 

ή 

o ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση 

λειτουργίας µικρότερης του έτους. 

 

 

                                                
2
 Ο ορισµός ελάχιστων οικονοµικών προϋποθέσεων δεν είναι υποχρεωτικός και επαφίεται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού και τον 
προϋπολογισµό της δηµοπρατούµενης προµήθειας. 

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: 10 pt

Μορφοποιήθηκε:  Πλήρης,
Εσοχή: Αριστερά:  3,22 εκ.,
Προεξοχή:  0,8 εκ., ∆ιάστηµα
Πριν:  6 στ., Κουκκίδα +
Επίπεδο: 2 + Στοίχιση:  4,22
εκ. + Στηλοθέτης µετά:  4,85
εκ. + Εσοχή:  4,85 εκ.,
Στηλοθέτες:  3,92 εκ.,
Στηλοθέτης λίστας + Όχι κατά 
4,85 εκ.

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: 10 pt

Μορφοποιήθηκε:  Εσοχή:
Αριστερά:  2,93 εκ., Πρώτη
γραµµή:  1,09 εκ.

Μορφοποιήθηκε:  Πλήρης,
Εσοχή: Αριστερά:  3,22 εκ.,
Προεξοχή:  0,8 εκ., ∆ιάστηµα
Πριν:  6 στ., Κουκκίδα +
Επίπεδο: 2 + Στοίχιση:  4,22
εκ. + Στηλοθέτης µετά:  4,85
εκ. + Εσοχή:  4,85 εκ.,
Στηλοθέτες:  3,92 εκ.,
Στηλοθέτης λίστας + Όχι κατά 
4,85 εκ.

Μορφοποιήθηκε:  Εσοχή:
Αριστερά:  3,64 εκ., Πρώτη
γραµµή:  0,38 εκ.

Μορφοποιήθηκε:
Γραµµατοσειρά: 10 pt

Μορφοποιήθηκε:  Πλήρης,
Εσοχή: Αριστερά:  3,22 εκ.,
Προεξοχή:  0,8 εκ., ∆ιάστηµα
Πριν:  6 στ., Κουκκίδα +
Επίπεδο: 2 + Στοίχιση:  4,22
εκ. + Στηλοθέτης µετά:  4,85
εκ. + Εσοχή:  4,85 εκ.,
Στηλοθέτες:  3,92 εκ.,
Στηλοθέτης λίστας + Όχι κατά 
4,85 εκ.



 

 

Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

7.1.1 Στον υποφάκελο πρέπει να περιλαµβάνονται επί ποινή απαραδέκτου τα δικαιολογητικά: 

α)   Για 'Ελληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε 

της διακήρυξης).  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας.  

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. Σε 

περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και 

(4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

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 ή 

αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

β)   Για αλλοδαπούς:  

1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

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 της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 

εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα 

του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.  

γ)   Για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 

µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  



 

 

δ)   Για συνεταιρισµούς:  

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

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

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.  

ε)   Για ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση.  

2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 

από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 

που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 

υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 

και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 

χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας 

Ελλάδος.  

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

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

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

προσφορά σχετικά µε αυτό.  

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

ή συµβολαιογράφο.  

6. Εάν σε κάποια ώρα 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 σήλωση, βεβαιουµένου 

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

συµβολαιογράφο.   

7.1.2 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

7.1.3. ∆ήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

7.1.4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό 
προµήθεια ειδών. 

Για την τεκµηρίωση της φερεγγυότητας, της επαγγελµατικής δραστηριότητας, της χρηµατοπιστωτικής 

και οικονοµικής κατάστασης του προσφέροντος (βλ. παρ. 6.6 του παρόντος), καθώς και τις τεχνικές 

του δυνατότητές (βλ. παρ. 6.5 του παρόντος) στον Υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα 

πρέπει να περιέχονται και τα ακόλουθα:  

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

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:  

(i)   Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης  και  



 

 

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

Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό 

διάστηµα. 

7.2.2 Αντίγραφο του ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή 

αποσπασµάτων αυτών ή Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά µέσο όρο ετησίως ίσο µε το 

προϋπολογισµό της διακήρυξης προ ΦΠΑ. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του 

κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις 

τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η 

επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό 

προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 

νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή 

τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.  

7.2.3 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 

τελευταίων χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει 

στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του 

ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, 

µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και 

εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, 

εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν 

παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι 

δυνατό, του προµηθευτή. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά προσφεροµένων ειδών 

Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα 

prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόµενου είδους.  

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του 
προσφερόµενου αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να 
διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη 
δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. 
Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους θα υπάρχει: 

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 

β. Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος. 

γ. Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου. 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός 

«κατασκευής του εργοστασίου µας». 



 

 

Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης 

στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής 

του τελικού προϊόντος, επί της οποίας θα αναγράφεται ότι έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο 

προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για µία 

πενταετία καθώς και δήλωση µε την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη 

από την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους και 

την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισµούς ή 

κακή µεταχείριση των οργάνων (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται 

και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα 

καταθέσει ο µειοδότης). 

Απαραιτήτως και µε ποινή αποκλεισµού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται 

από φύλλο συµµόρφωσης, όπου ο κάθε προµηθευτής θα απαντά παράγραφο 

προς παράγραφο και µε την ίδια σειρά και αρίθµηση σε όλα τα στοιχεία των 

τεχνικών προδιαγραφών µε παραποµπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, 

σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει µε σαφήνεια τα σηµεία 

απόκλισης.  Προσφορές που θα απαντούν µονολεκτικά ΝΑΙ ή συµφωνούµε κλπ. 

χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία θα αποκλείονται. 

Στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και µε ποινή αποκλεισµού κατατίθενται 

βιβλία - οδηγοί ή CD τα οποία θα περιέχουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης-

λειτουργίας των προσφεροµένων ειδών κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα ή 

στην Αγγλική.  Επίσης υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την 

υποχρέωση κατά την παράδοση τα βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην Ελληνική 

γλώσσα.  Το αυτό ισχύει και για το λογισµικό όπου απαιτείται. 

Στην οικονοµική προσφορά και στην περιγραφή των τεχνικών όρων και µε ποινή αποκλεισµού η 

αρίθµηση και οι ονοµασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις 

προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Οι προµηθευτές, µετά από ειδοποίηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού είναι υποχρεωµένοι εάν τους ζητηθεί να πραγµατοποιήσουν ενώπιον της επίδειξη 

λειτουργίας και εργαστηριακές ασκήσεις, σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  Οι χώροι 

επίδειξης των δειγµάτων, µε φροντίδα της Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτουν παροχή 

ηλεκτρικού ρεύµατος και οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά 

και εξαρτήµατα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγµατοποίηση των πειραµάτων. 

Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης 

των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την 

Σχολική Μονάδα. 

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήµα 

CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό δήλωση συµµόρφωσης CE.  



 

 

Αναντιστοιχία τεχνικών όρων - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus µεταξύ τους είτε µε αυτή της 

οικονοµικής προσφοράς και του δείγµατος, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.  



 

 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.  

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφεροµένων ειδών. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, 

που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το 

συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ (1).  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και να σύµφωνη, επί ποινή 

απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος Ε΄ 

(2). 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2,5% επί του συµβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. και για δύο τουλάχιστον 

έτη και σύµφωνη µε το αντίστοιχο συνηµµένο υπόδειγµα στο Παράρτηµα Ε΄(4). 

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

 

 



 

 

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς  

Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ΄ της παρούσας προκήρυξης. Για κάθε πακέτο 

προσφερόµενων ειδών ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει ξεχωριστή 

οικονοµική προσφορά την οποία θα έχει προηγούµενα παραλάβει πρωτότυπα (σφραγισµένη 

και υπογεγραµµένη φόρµα Οικονοµικής προσφοράς για κάθε πακέτο) από τη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία µαζί µε τους όρους της ∆ιακήρυξης. Η υποβολή της Οικονοµικής Προσφοράς κατά 

οιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της. Επισηµαίνεται ότι, εφόσον δεν είναι 

σαφής (ολογράφως και αριθµητικώς) η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται στο 

σύνολό της ως απαράδεκτη. 

Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται 

οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την 

παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων στους 

τόπους προορισµούς του Παραρτήµατος Γ΄ – «Πίνακας Αντιστοίχισης Ειδών και Ποσοτήτων 

µε Τόπους Παράδοσης» Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή 

ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγµα που 

έχει κατατεθεί δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σ’ αυτή. Η τιµή, 

χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, µε τη συµπλήρωση πινάκων του 

υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΣΤ΄, µορφής που παρατίθεται στη συνέχεια. Στο φάκελο 

της Οικονοµικής προσφοράς θα υπάρχουν υποφάκελοι για κάθε πακέτο προσφοράς και στο 

εξωτερικό κάθε υποφακέλου θα αναγράφεται το πακέτο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριµένη 

οικονοµική προσφορά.  

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων 

στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τιµών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονοµικής 
προσφοράς υπερισχύει η τιµή µονάδας του πακέτου που αναγράφεται ολογράφως, οι 

υπόλοιπες δε διορθώνονται σύµφωνα µε αυτήν. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιµή 

µονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο. 

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία.  Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο 

ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η 

τιµή µονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην οικονοµική προσφορά. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 

Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια πακέτων εποµένως η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για το 

πλήρες πακέτο. 



 

 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Ε∆∆ΑΠ µε κριτήριο την χαµηλότερη οικονοµική 

προσφορά. 

∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υπάρχει για κάθε µεµονωµένο πακέτο ειδών. Σε κάθε οµάδα ειδών 

ανά πακέτο, µειοδότης θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή στα είδη του 

πακέτου αυτού στο σύνολό του. 

Η υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς» του 

Παραρτήµατος ΣΤ΄ της παρούσης.  

 



 

 

Ενστάσεις - Προσφυγές  

Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσµίες του άρθρου 15 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α’) για τη δικαστική προστασία κατά 

τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ και καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000 

 

 

 

 



 

 

Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαµηλότερης τιµής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της 

παρούσας.  

Τα αποτελέσµατα κάθε σταδίου του διαγωνισµού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 

υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συµµετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισµού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να 

µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας,  
β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο, 

δ)  εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

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

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

οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να µαταιώσει οριστικά τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού  (α) 

όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ή (β) 

όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Σε περίπτωση τυχόν 

τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προµήθειας όπως προδιαγράφηκε. 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:  

α. Το προς προµήθεια είδος.  

β. Την ποσότητα.  

γ. Την τιµή.  

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.  

ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της 

πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.  

στ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.  

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.  

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

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 

σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όµως ο 

χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής 

πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών 



 

 

που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική 

τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον 

προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να 

κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση 

συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

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

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση 

του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ.  



 

 

Όροι Σύµβασης- ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 

Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή 

Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού τους ορίζονται οι 60 
ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται ή να µετατίθεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον οριζόµενο στην  
παράγραφο 13.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η παραλαβή των ειδών προµήθειας θα γίνει από τριµελείς επιτροπές παραλαβής σε κάθε 
σχολικό εργαστήριο, µε βάση τα παρακάτω στοιχεία: 

• τη σύµβαση 

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου 

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προµήθειας που κατακυρώθηκαν 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός 30 ηµερών από την 
άφιξη των ειδών στους τόπους προορισµού του παραρτήµατος Γ της παρούσης 
διακήρυξης. 

Τρόπος Πληρωµής 

Η εξόφληση µπορεί να γίνει µε εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού. 

.Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής: 

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

iv. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 

v. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του 

καθαρού ποσού (δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον φορέα θα 

γίνει από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της 

εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 

(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά 

τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 



 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η 

σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.  

Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε 

την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την 

κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο 

κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.  

Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.  

β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.  

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα.  

δ. Την τιµή.  

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.  

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 

ή παραδροµών.  

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να 

προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.  

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.  

β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από 

τη σύµβαση.  

 



 

 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για εξωδικαστική  

επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά  που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους 

σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.  

Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρµόδια ∆ικαστήρια ∆ράµας, σύµφωνα µε το 

ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο.  

 
 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι Συντάξαντες   

 

 

 

     Μελιάδης Μιλτιάδης              Ιωσηφίδου Αικατερίνη              

 

               Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 

     

   Κυριάκος Χαρακίδης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  

 

ΠΑΚΕΤΟ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Καρεκλάκια παιδικά τεµάχια 420 

2 Τραπέζια ορθογώνια τεµάχια 10 

3 Τραπέζια τετράγωνα τεµάχια 36 

4 Τραπέζι εξάγωνο  τεµάχια 17 

5 Τραπέζι οβάλ τεµάχια 1 

6 Ραφιέρα µε ή χωρίς ντουλάπι τεµάχια 5 

7 Ραφιέρα χαρτονοθήκη  τεµάχια 3 

8 Παγκάκια τεµάχια 29 

9 Κρεµάστρες τοίχου  τεµάχια 6 

10 Καλόγερος τεµάχια 9 

11 Κυψέλη 15 θέσεων τεµάχια 10 

12 Κυψέλη 18 θέσεων τεµάχια 1 

13 Συρταριέρα 25 θέσεων τεµάχια 5 

14 Συρταριέρα 30 θέσεων µε ράφια τεµάχια 3 

15 Ντουλάπα 2φυλλη τεµάχια 6 

16 Τραπέζι µεγάλο κουζίνας Τεµάχια 3 

17 Καρέκλες κουζίνας τεµάχια 18 

18 ∆ιαχωριστικό σύστηµα τεµάχια 3 

19 

Σαλονάκι (τριθέσιο – διθέσιο – 
πολυθρόνα)  

τεµάχια 5 

20 Καναπεδάκι και πολυθρονάκι 
ανοιγόµενα 

τεµάχια 4 

21 Καβαλέτο ξύλινο 2 θέσεων τεµάχια 9 

22 Παιχνιδοθήκη µε ξύλινα κουτιά τεµάχια 6 

23 Παιχνιδόκουτο ξύλινο τεµάχια 3 

24 Παιχνιδοθήκη µε 8 λεκάνες  τεµάχια 4 



 

 

25 Παιχνιδοθήκη µε 6 λεκάνες  τεµάχια 3 

26 Παιχνιδοθήκη µε 6 jumbo κουτιά τεµάχια 4 

27 Μαλακό σετ ψυχοκινητικής 7 τεµαχίων τεµάχια 3 

28 Εξοπλισµός κουκλόσπιτου (σετ 10 
τεµαχίων) 

τεµάχια 5 

29 Εργαλεία µε κράνος τεµάχια 15 

30 Πολυσύνθετο εργαστήριο τεµάχια 3 

31 Πίνακας ανάρτησης τεµάχια 12 

32 Φαρµακείο τεµάχια 4 

33 Κλειδοθήκη τεµάχια 3 

34 Χαρτονοθήκη κυλιόµενη τεµάχια 4 

35 Βαγονέτο ζωγραφικής τεµάχια 5 

36 Τρόλεϋ χαρτονοθήκη τεµάχια 1 

37 Τρόλεϊ µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 
4οροφο 

τεµάχια 8 

38 Μικρό κουκλόσπιτο επιπλωµένο τεµάχια 8 

39 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο τεµάχια 4 

40 Κούκλες για κουκλοθέατρο σετ 5 

41 Ξυλινο σούπερ µάρκετ τεµάχια 5 

42 Eταζέρα µουσικών οργάνων τεµάχια 4 

43 Παιδικά οχήµατα τεµάχια 58 

44 Κουβάς γίγας µε 30 οχήµατα(παιχνίδι) τεµάχια 14 

45 Σφηνώµατα-κατασκευές τεµάχια 53 

46 Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας τεµάχια 2 

47 Σετ κουζίνας τεµάχια 9 

48 Ποικιλίες τροφών πλαστικές για 
κουζίνα 

τεµάχια 46 

49 Παιχνίδια αναγνώρισης ήχων τεµάχια 24 

50 Παιχνίδια µε κάρτες αναγνώρισης τεµάχια 23 

51 Μουσικοκινητική για παιδιά τεµάχια 23 

52 Παιχνίδια συντονισµού  τεµάχια 15 

53 Σιδερώστρα µε σίδερο τεµάχια 14 

54 Τρόλεϊ καθαρίστριας τεµάχια 18 

55 Κατασκευές (dedalo,σχήµατα,κλπ) τεµάχια 21 

56 Φορτηγά τεµάχια 70 

57 Μπασκέτα µεγάλη τεµάχια 1 

58 Κουκλοθέατρο επιτραπέζιο τεµάχια 5 

59 Βάση σταντ για 16 κούκλες 
κουκλοθεάτρου 

τεµάχια 1 

60 Εταζέρα για κούκλες κουκλοθεάτρου τεµάχια 5 

61 Τρόλεϊ δραµατοποίησης τεµάχια 5 

62 Μαγαζάκι τεµάχια 3 

63 Καφασάκια για φρούτα και λαχανικά τεµάχια 21 

64 Μαραγκός τεµάχια 6 

65 Πινακάκια εργασιών  τεµάχια 15 

66 ∆ιακοσµητικές παραστάσεις  τεµάχια 6 

67 Επιγραφές τεµάχια 8 

68 Επιγραφές ξύλινες για διάφορους 
χώρους 

τεµάχια 21 

69 Εποπτικά µέσα ψυχαγωγίας τεµάχια 6500 

70 ∆ιάφορα πάζλ τεµάχια 170 

71 Αναστηµόµετρα  τεµάχια 7 

72 Ρολόι τοίχου τεµάχια 8 

73 ∆ιακοσµητικές γιρλάντες τεµάχια 115 

74 Αυτοκόλλητα τοίχου τεµάχια 15 

75 Αυτοκόλλητες ταινίες τοίχου τεµάχια 30 

76 Καθρέφτες τεµάχια 6 

77 Προστατευτικά πρίζας τεµάχια 40 

78 Χαλάκι δραστηριοτήτων τεµάχια 8 



 

 

79 Πάνινα ζωάκια τεµάχια 21 

80 Προστατευτικά γωνιών τοίχων τεµάχια 17 

81 Κόλλα για προστατευτικά  τεµάχια 14 

82 Καναπεδάκι αναµονής  τεµάχια 8 

83 Μπαούλο γίγας τεµάχια 6 

84 Αλεξίπτωτο µε 12 λαβές τεµάχια 4 

85 Γραφεία διεύθυνσης τεµάχια 3 

86 Γραφεία νηπιαγωγών τεµάχια 7 

87 Γραφείο υπολογιστή τεµάχια 5 

88 Προέκταση γραφείου Τεµάχια 1 

89 Συρταριέρα τεµάχια 4 

90 Εταζέρα τοίχου τεµάχια 4 

91 Βιβλιοθήκη πολυσύνθετη τεµάχια 6 

92 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά µε ή χωρίς 
ντουλάπι 

τεµάχια 5 

93 Βιβλιοθήκη ανοιχτή φαρδιά µε 
ντουλάπι,διαστάσεων 1,60χ2,00 

τεµάχια 2 

94 Βιβλιοθήκη ντουλάπι τεµάχια 6 

95 Καρέκλες γραφείου µε µπράτσο για 
∆ιεύθυνση 

τεµάχια 4 

96 Καρέκλες γραφείου µε µπράτσο τεµάχια 4 

97 Καθίσµατα συνεργασίας τεµάχια 8 

98 Ντουλαπάκι χαµηλό τεµάχια 6 

99 Ντουλαπάκια γκαρνταρόµπα τεµάχια 3 

100 Καναπές αναµονής 3θέσιος τεµάχια 2 

101 Καναπές αναµονής 2θέσιος τεµάχια 5 

102 Ντουλαπα γραφείου διαστάσεων 
1,5χ2,00 

τεµάχια 2 

103 Ντουλάπα αρχείου διαστάσεων 
2,00χ2,30  

τεµάχια 2 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

1 Πετσέτες προσώπου τεµάχια 140 

2 Πετσέτες χεριών τεµάχια 300 

3 Τραπεζοµάντιλα τεµάχια 21 

4 Ποτηρόπανα τεµάχια 64 

5 Ποδιές κουζίνας τεµάχια 43 

6 Ρόµπες προσωπικού τεµάχια 44 

7 Κουρτίνες  µέτρα 215 

8 Κουρτινόξυλα µέτρα 40 

9 Ύφασµα για µαξιλάρια µέτρα 90 

10 Μοκέτες  τεµάχια 30 

 

ΠΑΚΕΤΟ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

1 Επαγγελµατική  ηλεκτρική 
κουζίνα - Φούρνος 

τεµάχια 5 

2 Επαγγελµατικός αποροφητήρας τεµάχια 5 

3 Ψυγείο οικιακής χρήσης τεµάχια 4 



 

 

4 Κάδος απορριµάτων τεµάχια 10 

5 Τρόλευ σερβιρίσµατος τεµάχια 5 

 

ΠΑΚΕΤΟ ∆ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

1 Πλυντήριο πιάτων µίνι τεµάχια 1 

2 Πλυντήριο - στεγνωτήριο τεµάχια 3 

3 Μηχανή  κοπής ψωµιού τεµάχια 3 

4 Ηλεκτρική σκούπα τεµάχια 4 

5 Ατµοκαθαριστής τεµάχια 8 

6 Κουζινοµηχανή τεµάχια 3 

7 Βραστήρας  τεµάχια 2 

8 Λεµονοστύφτης τεµάχια 2 

9 Μπλέντερ  τεµάχια 2 

10 Πολυκαφετιέρα τεµάχια 3 

11 Ηλεκτρική εστία 3 θέσεων τεµάχια 2 

12 Μίξερ χειρός τεµάχια 2 

13 Κλιµατιστικά 18000 btu τεµάχια 6 

14 Κλιµατιστικά 24000 btu τεµάχια 10 

15 Ανεµιστήρας οροφής τεµάχια 8 

16 Τηλεόραση 21’ τεµάχια 2 

17 CD player τεµάχια 9 

18 Φωτογραφική µηχανή τεµάχια 5 

 

ΠΑΚΕΤΟ Ε 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

1 Μικροφωνική εγκατάσταση τεµάχια 8 

2 Βιντεοπροβολέας (projector) τεµάχια 6 

3 Οθόνη προβολής τεµάχια 5 

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 τεµάχια 5 

5 Φωτοαντιγραφικό έγχρωµο τεµάχια 3 

6 Φωτοαντιγραφικά ασπρόµαυρα τεµάχια 2 

7 Μηχανή σπιράλ τεµάχια 5 

8 Αριθµοµηχανή  τεµάχια 3 

9 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρµατες τεµάχια 3 

10 Τηλεφωνικές συσκευές 
ενσύρµατες  

τεµάχια 2 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΣΤ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής τεµάχια 8 

2 Πολυµηχάνηµα (φαξ,εκτυπωτής 
και φωτοαντιγραφικό) 

τεµάχια 4 

3 Εκτυπωτής τεµάχια 3 

4 Σκάνερ τεµάχια 2 

  



 

 

ΠΑΚΕΤΟ Ζ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΑΥΛΗΣ 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

1 Καλαθάκι απορριµµάτων τεµάχια 25 

2 Αµµοδόχος µε τραπεζάκι και οµπρέλα τεµάχια 13 

3 Παιχνίδια 
αυλής(φτυαράκια,σέσουλες,κουβαδάκι
α, φόρµες για σχέδια) 

τεµάχια 660 

4 Παγκάκι  τεµάχια 21 

5 Τραµπάλες ζωάκια (εσ.χώρου) τεµάχια 9 

6 Τρένο τούνελ  τεµάχια 1 

7 Προέκταση τρένου τεµάχια 1 

 

ΠΑΚΕΤΟ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Πιάτα προσωπικού βαθιά τεµάχια 42 

2 Πιάτα προσωπικού ρηχά τεµάχια 42 

3 Πιάτα προσωπικού φρούτου τεµάχια 42 

4 Ποτήρια νερού τεµάχια 120 

5 Ποτήρια νερού νηπίων τεµάχια 220 

6 Κούπες τεµάχια 202 

7 Φλυτζανάκια καφέ τεµάχια 66 

8 Πιάτα νηπίων τεµάχια 330 

9 Πιατάκια φρούτου νηπίων τεµάχια 240 

10 Φλυτζάνια νηπίων τεµάχια 330 

11 Μπώλ τεµάχια 215 

12 Μπώλ Αναµίξεως τεµάχια 35 

13 Μπωλ µε καπάκι τεµάχια 15 

14 Αυγοδάρτης τεµάχια 5 

15 Σουρωτήρια τεµάχια 8 

16 Ταψιά φούρνου τεµάχια 5 

17 Σπάτουλες τεµάχια 14 

18 Κουτάλες σερβιρίσµατος (σετ) τεµάχια 5 

19 Μαχαίρια τεµάχια 41 

20 Σετ µαχαιριπήρουνα τεµάχια 8 

21 Μπρίκια τεµάχια 13 

22 ∆ίσκοι σερβιρίσµατος τεµάχια 3 

23 Ράφια dexion διαστάσεων 
0,95χ2,00 

τεµάχια 6 

24 Κατσαρόλα µετριου µεγέθους τεµάχια 1 

 

ΠΑΚΕΤΟ Θ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Σχολικό λεωφορείο 25 
επιβατών (δεν περιλαµβάνεται 
το 23% Φ.Π.Α., έξοδα 
µεταβίβασης, πινακίδες και 
έξοδα ταξινόµησης) 

τεµάχιο 1 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προµήθεια είδη και η µη συµµόρφωση έστω και 

µε ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. 

 

• Στην τιµή προσφοράς του προµηθευτή συµπεριλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης 

των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα (Παράρτηµα Γ΄). 

 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενηµέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί από την 

Σχολική Μονάδα. 

 

• Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European 

Norms), να φέρει το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. Τέλος, και 

ειδικότερα για τον εξοπλισµό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που 

αναφέρονται στα ακόλουθα: 

 

� ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσµητικά 

αντικείµενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας – Μετανάστευση 

ορισµένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου» 

� ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων – Απαιτήσεις ασφάλειας 

και επισήµανσης για τα αντικείµενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισµό 

 

• Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό 

τους». 

 

• Οι επιµέρους διαστάσεις που αναφέρονται σε είδη των τεχνικών προδιαγραφών είναι ενδεικτικές µε 

απόκλιση 10% 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 

ΤΟΠΟΥΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
3
  

1. Νοµικό πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας 

 Νοµός: 
 Παιδικός Σταθµός: 
 ∆ιεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

α/α Είδος Άρθρο ΠΠ
4 Ποσότητα Τοποθέτηση 

1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

1.5     

                                                
3
 Οι πίνακες του Παραρτήµατος επαναλαµβάνονται ανάλογα µε τον αριθµό των σχολικών µονάδων 

4
 Γίνεται αντιστοίχιση του είδους µε τα αναφερόµενα στον αντίστοιχο Πίνακα του Παραρτήµατος Α΄ της 

παρούσας 



 

 

1.6     

1.7     

1.8     

1.9     

1.10     

2. Νοµικό πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας 

 Νοµός: 
 Παιδικός Σταθµός: 
 ∆ιεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

α/α Είδος Άρθρο ΠΠ Ποσότητα Τοποθέτηση 
2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

2.5     

2.6     

2.7     

2.8     

2.9     

1.10     

3. Νοµικό πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας 

 Νοµός: 
 Παιδικός Σταθµός: 
 ∆ιεύθυνση: 
 Τηλέφωνο: 

α/α Είδος Άρθρο ΠΠ Ποσότητα Τοποθέτηση 
3.1     

3.2     

3.3     

3.4     

3.5     

3.6     

3.7     

3.8     

3.9     

3.10     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
∆ Η Μ Ο Σ    ∆ Ρ Α Μ Α Σ                                       
             
                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  
 
 
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο  ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ €  χωρίς ΦΠΑ  
        

    Στη  ∆ράµα  σήµερα … ………. 2011 ηµέρα ………., τα παρακάτω συµβαλλόµενα  µέρη:  
 
Αφενός µεν ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Κυριάκο Χαρακίδη και 
αφ' ετέρου η ………………………………………….,  που εδρεύει στο …………………………………….., 
εκπροσωπούµενη νόµιµα από τον κ. ……………………………. του ………………………,  δυνάµει του  
από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ πρακτικού συνεδρίασης  του ∆.Σ της ……………………….., συνοµολόγησαν τη   
σύµβαση   αυτή  και  συµφώνησαν  τους  όρους  που αναγράφονται  στη  συνέχεια, µετά την έγκριση 
της σύναψης σύµβασης για την  αναφερόµενη προµήθεια,  σύµφωνα  µε  την   ΧΧ/ΧΧΧΧ απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και την υπ’αρίθµ. ΧΧ/ΧΧΧΧ Απόφαση του ………………………………….. περί 
ελέγχου της νοµιµότητάς της. 
 
    Στη  συνέχεια ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους θα ονοµάζεται ∆ΗΜΟΣ και ο   δεύτερος  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ.    
 
    ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  
    Με τη σύµβαση αυτή ο ∆ΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί 
στην πλήρη, άρτια, ασφαλή και εµπρόθεσµη παράδοση και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία του 



 

 

αναλυτικά περιγραφόµενου στα παραρτήµατα που συνοδεύουν τη παρούσα σύµβαση και σύµφωνα µε 
τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας εκπαιδευτικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες λειτουργίας των 
Ειδικών Σχολείων καθώς και των Τµηµάτων ένταξης του ∆ήµου ∆ράµας, ώστε  αυτός  να  είναι  
κατάλληλος  για  τη χρήση και τη λειτουργία που προορίζεται. 
 
    ΑΡΘΡΟ 2ο. ΤΕΥΧΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  
    Τη  σύµβαση αποτελούν  τα παρακάτω τεύχη  που  υπογεγραµµένα  από τα  συµβαλλόµενα µέρη 
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 
1.  Το συµφωνητικό αυτό. 
2.  Η διακήρυξη της δηµοπρασίας   
3.  Η οικονοµική  προσφορά του αναδόχου 
4.  Η Γενική, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
5.  Παράρτηµα Α (περιγραφή είδους) 
6.  Παράρτηµα Β (προδιαγραφές ειδών) 
7.  Παράρτηµα Γ (τύπος – µοντέλο προσφερόµενου είδους) 
 
Η  σειρά  µε  την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεών 
τους σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους. 
 
    ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ -  ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
      
     1. Το συµβατικό τίµηµα  της προµήθειας ανέρχεται σε ……………….. ευρώ και ……… λεπτά (€ 
ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ)  χωρίς ΦΠΑ  και σε ……………….. ευρώ και ……… λεπτά (€ ΧΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ µε ΦΠΑ 
(23%). 
  
    2.  Το ποσό αυτό  δικαιούται να  εισπράξει ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ σύµφωνα  µε τη σύµβαση  αυτή και 
βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Η πληρωµή θα γίνει µε εφ’ άπαξ καταβολή του τιµήµατος, 
µετά την οριστική παραλαβή και αφού υπάρξει γραπτή διαβεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής 
παραλαβής του εξοπλισµού ότι αυτός παραλήφθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί πλήρως. 
 
    Σε περίπτωση που η  πληρωµή του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 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.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/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 το συµβασιούχο.  

Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης  δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
  
    ΑΡΘΡΟ 4ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 
  
     1. Ως έναρξη των εργασιών παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού καθορίζεται η 
ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης, ενώ η ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ ορίζεται  ως ηµεροµηνία πλήρους 
αποπεράτωσης όλων των µε την παρούσα σύµβαση  ανατιθεµένων  εργασιών (30 ηµέρες) µε την 
τελική τοποθέτηση του εξοπλισµού στους επί µέρους τόπους παράδοσης που σαφώς ορίζονται από το 
παράρτηµα Γ της διακήρυξης. Ως ηµέρα παράδοσης θεωρείται η ηµέρα προσκόµισης και τοποθέτησης 
και του τελευταίου είδους στον αντίστοιχο τόπο παράδοσης. 



 

 

   2.  Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως της 
προµήθειας θα επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κλπ. αναγκαστικά µέτρα, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
   3.   Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ειδών δεν πληρούν τους όρους της παρούσας σύµβασης ή 
δεν συµβαδίζουν µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν από τον ανάδοχο κατά τη 
διαδικασία της δηµοπρασίας ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή ακόµα και κακοτεχνίες ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, ή και να αντικαταστήσει πλήρως το ελαττωµατικό 
είδος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις  (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 
  
 
    ΑΡΘΡΟ 5ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  
    1.  Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  κατέθεσε  στο  ∆ΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση  του  έργου,  που  
παρέχεται  µε  την …………………………. εγγυητική επιστολή της  Τράπεζας ………………………  
ποσού ΧΧ.ΧΧΧΧΧ ευρώ,  που αντιστοιχεί στο 10% επί της συνολικής συµβατικής αξίας της 
προµήθειας χωρίς το ΦΠΑ .  
    2.  Η  εγγύηση  που  προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς 
καµία διάκριση την πιστή εφαρµογή από µέρους  του  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύµβασης και 
κάθε απαίτηση του ∆ΗΜΟΥ κατά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ που προκύπτει από την εκτέλεση της σύµβασης 
αυτής. 
    3. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προµήθειας  µετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους 
  
    ΑΡΘΡΟ 6ο. ∆ΑΠΑΝΕΣ  -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
    1. Ο  ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ βαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης. Υπόκειται επίσης σε  
όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι κράτηση 1,5% επί της συµβατικής δαπάνης υπέρ ΤΕΑ∆ΚΥ και 0,5% 
οµοίως υπέρ ΤΠ∆ΚΥ. 
    2. Ο   Φόρος  Προστιθέµενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  του  οικονοµικού αντικειµένου  της  σύµβασης, 
καταβάλλεται από τον ∆ήµο στον Ανάδοχο πέρα από το συµβατικό τίµηµα. 
     
 
    ΑΡΘΡΟ 7ο.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
  

    Η  σύµβαση  αυτή  διέπεται από τις διατάξεις του Π∆ 60/07, του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 
185 Β/23-3-1993) και  του σε ισχύ ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114Α/8-6-2006). 
 
        Σε  περίπτωση  διαφοράς  αρµόδια προς επίλυση είναι τα δικαστήρια της ∆ράµας.  
 
Το παρόν συνετάγη  και  υπεγράφη  σε  πέντε (5) πρωτότυπα από τα οποία τα δύο παρέλαβε ο 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 
                                                  ΟΙ  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 
                           Ο ανάδοχος                                                         Για το ∆ήµο ∆ράµας 
                                          
                          Για τη …………. 
                Ο νόµιµος εκπρόσωπος                                                  Κυριάκος Χαρακίδης                                            
           ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ                                                 ∆ήµαρχος ∆ράµας                             



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………………… (και ολογράφως) ………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας 

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

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. 

, (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις 

τον διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………………….. για  την προµήθεια αντικειµένων µε αριθµό 

πακέτου ……………………………………………… σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ……………………………… 

∆ιακήρυξη σας. 

Η �αρούσα εγγύηση καλύ�τει µόνο τις α�ό την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό  α�ορρέουσες 

υ�οχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής  Καλής Εκτέλεσης 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 



 

 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθµόν …………………….. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθµός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. 

, (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση από 

αυτή των όρων της µε αριθµό ……………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια αντικειµένων 

µε αριθµό πακέτου ……………………………. (αριθµός διακήρυξης ……/……) προς κάλυψη αναγκών του 

ΥΠΕΠΘ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ 

αυτής.  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε 

γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



 

 

3. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………… 

Κατάστηµα ………………………… 

(∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ – τηλ-FAX)   Ηµεροµηνία έκδοσης …………… 

       ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς:  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ’ αριθµόν ……………………. για 

ΕΥΡΩ………………………………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

Εταιρείας …………………………………………………, οδός…………………..……………., αριθµός 

……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. 

, (2) …………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή λειτουργία των 

παραδοθέντων από αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης ………………………, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω 

εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προµήθεια ειδών µε αριθµό πακέτου ……………………. (αριθµός 

διακήρυξης ……../…….) προς κάλυψη αναγκών του ΥΠΕΠΘ και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της 

συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ……………………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 

καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 

τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την  ……………, οπότε γίνεται 

αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 



 

 
 

   
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, µε τη συµπλήρωση των πινάκων της 

µορφής του υποδείγµατος ΣΤ΄1 (ανάλογα µε τον αριθµό των πακέτων που περιλαµβάνονται σε κάθε 

διακήρυξη), ενώ οι συνολικές τιµές των πακέτων αθροίζονται στον Πίνακα ΣΤ΄ 2 που παρατίθεται στη 

συνέχεια. 

- Πίνακας ΣΤ΄1 - 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ: … 

(αναγράφεται ο κωδικός του πακέτου)  

ΠΑΚΕΤΟ:  Αναφέρεται ο τίτλος του πακέτου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ …  

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

(2) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 (3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ  

(4) Φ.Π.Α.  

(5) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ  

(6) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ  

(7) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

-Πίνακας ΣΤ΄ 2- 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(1) 

α/α 

(2) 

Πακέτο 

(3) 

Τιµή Ολογράφως (µε ΦΠΑ) 

(4) 

Τιµή Αριθµητικώς (µε ΦΠΑ) 

1  Ευρώ € 

2  Ευρώ € 

3  Ευρώ € 

4  Ευρώ € 

5  Ευρώ € 

ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ € 

 

 
  

    2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 318/2011 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


