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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΕΡΓΟ: Βελτιστοποίηση  Ανάκτησης  &  Κομποστοποίησης  του 

Οργανικού  Κλάσματος  των  Στερεών  Αστικών  Αποβλήτων  & 

Αποτελεσματική  Αξιοποίηση  του  Κόμποστ  σε  Αγροτικές  και 

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)

Υποέργο  3:  Προμήθεια  ειδών  για  τη  βελτιστοποίηση  της 

διαδικασίας κλειστής κομποστοποίησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

61.500 € με Φ.Π.Α. 23%

Αριθμός Προκήρυξης: 15/2011

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) 

–  σε  εκτέλεση  της  υπ’  αριθμ.  120/31-10-2011  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  - 

προκηρύσσει  δημόσιο  διαγωνισμό,  κατά  την  ανοικτή  διαδικασία,  με  σφραγισμένες 

προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας (αγοράς) για το έργο:

«Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των 

Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε  

Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031) - Υποέργο 3: Προμήθεια ειδών 

για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κλειστής κομποστοποίησης»

προϋπολογισμού  50.000,00 Ευρώ,  χωρίς  το  Φ.Π.Α, σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται 

αναλυτικά στα επόμενα άρθρα της παρούσας Προκήρυξης και στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη 

(Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  Έντυπο  Οικονομικής 

Προσφοράς), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο  1ο:  Εργοδότης  -  Αναθέτουσα  Αρχή  /  Προϊσταμένη  Αρχή  /  Στοιχεία 
Υπηρεσίας που Διενεργεί το Διαγωνισμό – Διευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι:

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά

Τ. Κ.: 73135

Αριθμός τηλεφώνου: 28210 91888

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax): 28210 83400

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dedisa@dedisa.gr

Προϊσταμένη Αρχή είναι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά

Τ. Κ.: 73135

Αριθμός τηλεφώνου: 28210 91888

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax): 28210 83400

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dedisa@dedisa.gr

Αρμόδιος υπάλληλος: Αικατερίνη  Μαρουλοσηφάκη,  Γραμματέας 

Δ.Σ.

Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό – Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά

Τ. Κ.: 73135

Αριθμός τηλεφώνου: 28210 91888

Αριθμός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (Fax): 28210 83400

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): dedisa@dedisa.gr

Αρμόδιος υπάλληλος: Ηρακλής  Καραμπατσάκης,  Διευθυντής 

Τεχνικής Υπηρεσίας

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 

ή εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 

υποψηφίους  ή  στον  ανάδοχο  αντίστοιχα  και  δεν  προκύπτουν  από  το  γεγονός  αυτό 

οποιεσδήποτε  ακυρότητες  στη  διαδικασία  της  ανάθεσης  ή  της  εκτέλεσης  της  υπόψη 

σύμβασης.
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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο 2ο: Νομικό Πλαίσιο του Διαγωνισμού

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι 

παρακάτω διατάξεις, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα:

1. Ο Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την 

κατάρτιση  τυποποιημένων  εντύπων  προς  δημοσίευση  προκηρύξεων  και 

γνωστοποιήσεων  στο  πλαίσιο  των  διαδικασιών  δημοσίων  συμβάσεων  δυνάμει  των 

οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της Επιτροπής, της 10ης 

Νοεμβρίου 2009.

2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ,  2004/18/ΕΚ και  2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

3. Ο Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/1995).

4. Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007).

5. O  Ν.  3886/2010  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  - 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

21ης  Ιουνίου  1989  (L  395)  και  την  Οδηγία  92/13/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  25ης 

Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 

173 Α/30-09-2010).

6. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/35/ΕΚ της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

Εμπορικές Συναλλαγές» (ΦΕΚ 138 Α/2003).

7. Το Π.Δ.  60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις  της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών  και  υπηρεσιών,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της 

Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007).

8. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α/10-7-2007), 

συμπληρωματικώς του Π.Δ. 60/2007.

9. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας προμήθειας και  γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προμηθειών, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

Άρθρο 3o: Δημοσιότητα

Περίληψη  της  παρούσας  Προκήρυξης  έχει  αποσταλεί  για  δημοσίευση  στην  Υπηρεσία 

Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 08/11/2011.

Περίληψη  της  παρούσας  Προκήρυξης  δημοσιεύτηκε  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων 

Συμβάσεων και στις ακόλουθες εφημερίδες:

1. Χανιώτικα Νέα, 

2. Ο Δημοκράτης των Χανίων, 

3. Νέοι Ορίζοντες, 

4. Γενική Δημοπρασιών, 

5. Δημοπρασιακά Νέα.

Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης  έχει  αποσταλεί  στα Επιμελητήρια Ελλάδας και  τον 

ΕΟΜΜΕΧ.

Επίσης, περίληψη της παρούσας Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Α.Ε. (ΟΤΑ) και στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ).

Άρθρο 4ο: Γλώσσα

1. Επίσημη  γλώσσα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  γραπτή  και  προφορική  ορίζεται  η 

ελληνική.

2. Τα έγγραφα που απαιτούνται  για τη διενέργεια του διαγωνισμού και  τη συμμετοχή σε 

αυτόν,  συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα,  ή θα συνοδεύονται  από νόμιμη ελληνική 

μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν προσφυγές θα 

υποβάλλονται στην Ελληνική.

3. Τα έγγραφα και  δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους 

πρέπει,  επί  ποινή  απαράδεκτου,  να  είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  είτε  από  το  Αρμόδιο 

Προξενείο της χώρας του διαγωνιζομένου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” 

σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), 

ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε 

από  Έλληνα  δικηγόρο,  είτε  από  το  αρμόδιο  προξενείο,  είτε  από  τη  μεταφραστική 

υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα επίσημα προσπέκτους του εξοπλισμού, τα οποία μπορεί να 

είναι στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επίσημη μετάφραση.

4. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα που είναι και η επίσημη γλώσσα κατά 

την εφαρμογή της σύμβασης. Γλώσσα εργασίας της σύμβασης ορίζεται η ελληνική και όλα 

τα έγγραφα της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα συντάσσονται στην ελληνική. 

5. Επίσης, κάθε αλληλογραφία του αναδόχου με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) θα γίνεται στη 

ελληνική γλώσσα.

6. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και  εκτέλεση  της  προμήθειας,  των υποψηφίων,  των διαγωνιζομένων και  του 

αναδόχου  διεξάγονται  στην  Ελληνική  γλώσσα.  Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 
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διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση 

διερμηνέων.

Άρθρο 5ο: Είδος Διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 

60/2007 και στο άρθρο 2, παρ. 2. και 11.

2. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, κατά την έννοια του άρθρου 51 του Π.Δ. 60/2007.

Άρθρο 6ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το  αντικείμενο  του  παρόντος  διαγωνισμού  είναι  η  προμήθεια  (αγορά)  ειδών  και  η 

τοποθέτηση  /  εγκατάστασή  τους  (όπου  αυτό  απαιτείται  από  το  Τεύχος  Τεχνικών 

Προδιαγραφών)  αναγκαίων  για  τη  βελτίωση  και  αναβάθμιση  της  λειτουργίας  και 

αποδοτικότητας  της  διαδικασίας  της  κομποστοποίησης  του  οργανικού  κλάσματος  των 

αστικών  στερεών  αποβλήτων,  που  λαμβάνει  χώρα  εντός  του  κλειστού  κτιρίου 

Κομποστοποίησης  του  Εργοστασίου  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  και  Κομποστοποίησης 

(Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων.

Συγκεκριμένα η παρούσα Προκήρυξη αφορά την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

1. Δύο (2) ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου κινητήρων.

2. Υδραυλικών εξαρτημάτων (τεμάχια 19).

3. Δύο (2) τροχήλατων εμβολοφόρων αεροσυμπιεστών.

4. Δύο (2) ιμάντων μεταφορικών ταινιών.

5. Πέντε (5) ρυθμιστών στροφών κινητήρων (inverters).

6. Τεσσάρων (4) υδραυλικών εμβόλων.

Σημειώνεται ότι το αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια 

των ζητούμενων ειδών και  δεν περιλαμβάνει  την εγκατάστασή τους ή οποιαδήποτε  άλλη 

εργασία, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Ειδικότερες απαιτήσεις,  αναλυτικά στοιχεία και  προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών 

περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Δεκτές θα γίνονται μόνο προσφορές που αφορούν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 7ο: Τόπος και Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

1. Ο  τόπος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  είναι  το  Εργοστάσιο  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  και 

Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής 

Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.

2. Ο  χρόνος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  θα  είναι  κατά  μέγιστο  εξήντα  (60)  ημερολογιακές 

ημέρες και αρχίζει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας Προκήρυξης. 

Ως  χρόνος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  νοείται  ο  χρόνος  κατά  τον  οποίο  τα  είδη  έχουν 

παραθοδεί και έχουν τοποθετηθεί / εγκατασταθεί (όπου αυτό απαιτείται από το Τ.Τ.Π.), 
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τεθεί σε λειτουργία και υποστεί με επιτυχία τις προβλεπόμενες από το Τεύχος Τεχνικών 

Προδιαγραφών δοκιμές.

Άρθρο 8ο: Παραλαβή Συμβατικών Τευχών

Η  παραλαβή  των  Συμβατικών  Τευχών  του  διαγωνισμού  (Προκήρυξη,  Τεύχος  Τεχνικών 

Προδιαγραφών,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς)  μπορεί  να 

γίνει με δύο τρόπους:

1. Με την υποβολή γραπτής αίτησης - ιδιοχείρως ή με fax - στην οποία θα αναγράφονται 

τα  πλήρη  στοιχεία  του  ενδιαφερομένου  (ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση,  τηλ.,  fax).  Η 

παραλαβή θα γίνεται - επί αποδείξει - αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων από 

αυτούς  εταιρειών  μεταφοράς  αλληλογραφίας  -  από  τα  γραφεία  της  Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας του άρθρου 1 της παρούσας Προκήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

(08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.). Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο πλήρης σειρά 

Τευχών. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού, 

αυτά  χορηγούνται  μέσα  σε  έξι  (6)  ημέρες  από  την  υποβολή  της  γραπτής  αίτησης 

χορήγησης.  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 

αναπαραγωγής  τους,  που  ανέρχεται  σε  τριάντα  (30)  ΕΥΡΩ,  εκτός  αν  αναλάβουν  την 

αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Σε  περίπτωση  παραλαβής  των  Συμβατικών  Τευχών  μέσω  εταιρειών  μεταφοράς 

αλληλογραφίας,  η  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  δεν  φέρει  καμία  απολύτως  ευθύνη  για  την 

έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους.

2. Παραλαβή των Συμβατικών Τευχών γίνεται και με download από την ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) www.dedisa.gr στην οποία έχουν αναρτηθεί από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και  από την οποία παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση και  πλήρη πρόσβαση στα 

Συμβατικά Τεύχη.

Στην  περίπτωση  αυτή,  αυτός  που  παραλαμβάνει  τα  Τεύχη  πρέπει  να  αποστείλει 

αυθημερόν  με  φαξ  στο  +30  28210  83400  τα  πλήρη  στοιχεία  του  (ονοματεπώνυμο, 

διεύθυνση,  τηλ.,  fax),  με  την  ένδειξη  «ΠΡΟΣ  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με αριθμό Προκήρυξης 15/2011, 

για  να  ενημερωθεί  για  τυχόν  διευκρινήσεις  ή  άλλες  πληροφορίες  που  αφορούν  το 

διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η 

ενημέρωση  του,  η  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  (και  αυτός  δεν  έχει 

κανένα δικαίωμα) εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλμένη προσφορά η οποία θα 

απορριφθεί ή θα αξιολογηθεί δυσμενώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση 

των  υπόλοιπων  στοιχείων  και  υπαρχουσών  μελετών,  ερευνών  κ.λ.π.,  στα  γραφεία  της 

Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (08.00 π.μ. – 

15.00 μ.μ.)  και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 

Πέμπτη 15/12/2011. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα 

τους.
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Άρθρο 9ο: Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Σε περίπτωση που  ζητηθούν  εμπρόθεσμα  από τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές 

πληροφορίες  διευκρινίσεις κ.λ.π.  - ύστερα από γραπτό αίτημα τους, ιδιοχείρως ή με fax - 

σχετικές με τα Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού,  αυτές δίνονται  εγγράφως το αργότερο 

εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 

Πέμπτη 15/12/2011.

Οι έγγραφες απαντήσεις της Υπηρεσίας που διενεργεί  το διαγωνισμό, θα αποσταλούν σε 

όλους  όσους  έχουν  παραλάβει  τα  Συμβατικά  Τεύχη  του  Διαγωνισμού,  εφόσον  έχουν 

παράσχει  έγκυρα  στοιχεία  επικοινωνίας.  Οι  υποψήφιοι  δεν  μπορούν  σε  οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 10ο: Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό - Συμβατικά Στοιχεία

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της Προκήρυξης και των λοιπών Τευχών του Διαγωνισμού και γνωρίζει  

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.

Ο κατάλογος των συμβατικών Τευχών με τη σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας, είναι ο 

ακόλουθος:

1. Η Σύμβαση.

2. Η Προκήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

6.  Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 11ο: Αποσφράγιση Προσφορών

1. Αρμόδιο  όργανο  για  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  και  τη  διενέργεια  του 

διαγωνισμού  είναι  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (ΕΔ)  που  θα  οριστεί  με  απόφαση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21/12/2011 και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 

επίδοσης  προσφορών)  στα  γραφεία  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  Γρηγορίου  Ε’  50, 

Χανιά, 4ος όροφος.

3. Κατά  την  αποσφράγιση  μπορεί,  εφόσον  το  επιθυμούν,  να  παρευρίσκεται  ο  νόμιμος 

εκπρόσωπος του  διαγωνιζομένου  ή  ο  πληρεξούσιος,  νομιμοποιημένος  με  έγγραφο το 

οποίο κατατίθεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ενώσεως προμηθευτών (ή 

Κοινοπραξίας),  παρευρίσκονται  όλοι  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  των  προμηθευτών  που 

συμμετέχουν  στην  ένωση  (ή  Κοινοπραξία),  ο  καθένας  νόμιμα  εκπροσωπούμενος  ή 

αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω ή κοινός εκπρόσωπος, από κοινού οριζόμενος με 

έγγραφο.  Τα  παραπάνω  πρόσωπα  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  στην  Επιτροπή 

Διαγωνισμού  και  την  ταυτότητά  τους.  Απαγορεύεται ρητά  η  εκπροσώπηση  δύο  ή 

περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
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Άρθρο 12ο: Νόμισμα Προσφερόμενης Τιμής

1. Οι τιμές στις προσφορές θα πρέπει να δίδονται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΥΡΩ.

2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς άλλο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Οι τιμές της σύμβασης και η πληρωμή του έργου θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο σε 

ΕΥΡΩ.

Άρθρο 13ο: Εγγυήσεις

1. 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.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων  αν  δεν  είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, διαφορετικά  θα απορρίπτονται.  Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα 

επικρατεί  η  ελληνική  διατύπωση.  Μπορεί  επίσης  οι  εγγυήσεις  να  παρέχονται  και  με 

γραμμάτια  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  για  παρακατάθεση  σ'  αυτό  του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί  αυτοτελή σύμβαση – το  πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει  την υποχρέωση να καταβάλλει  ορισμένο ποσό μετά  από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:

α. Την ημερομηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση.

η. Τους όρους ότι:

- Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως.

- Το ποσό της εγγύησης τηρείται  στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί  το 

διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας,  που  θα  υποβληθεί  πριν  από  την 

ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
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4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

α.  Η  εγγύηση  αυτή  εκδίδεται  υπέρ  του  συμμετέχοντος  για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε 

ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ήτοι 3.075 €:

β.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  περιλαμβάνει  εκτός  των  προϋποθέσεων  της  παρ.  3  του 

παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα:

- Την  ημερομηνία  του  διαγωνισμού  και  τον  τίτλο  της  προμήθειας,  ως  εξής: 

«Βελτιστοποίηση  Ανάκτησης  &  Κομποστοποίησης  του  Οργανικού  Κλάσματος  των  

Στερεών  Αστικών  Αποβλήτων  &  Αποτελεσματική  Αξιοποίηση  του  Κόμποστ  σε  

Αγροτικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031) – Υποέργο 3: Προμήθεια ειδών για  

τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κλειστής κομποστοποίησης»

- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι 150 

ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον από την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά 

είναι:

- η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο 

ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται,

- ο αριθμός της Προκήρυξης (15/2011),

- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

- η ημερομηνία έκδοσής της,

- τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να 

καλύπτονται  εκ  των  υστέρων,  εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  ημερών από την  εγγραφή 

ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 

προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  μέσα  σε  πέντε  (5)  μέρες  από  την 

υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό  επιστρέφονται  μέσα  σε  πέντε  (5)  μέρες  από  την  ημερομηνία  οριστικής 

ανακοίνωσης της ανάθεσης.

Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  στην 

περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και  εφόσον δεν έχει  ασκηθεί  προσφυγή ή έχει 

εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησής της ή παραίτησης από αυτήν.

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων του σημείου 3 του 

παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα:

- Τον  τίτλο  της  προμήθειας,  όπως  αναφέρεται  ανωτέρω  στο  σημείο  4.β  του 

παρόντος άρθρου.
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- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο της παρ. 3 

του άρθρου 7 της παρούσας Προκήρυξης, ήτοι τέσσερεις (4) μήνες.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 

προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους 

δύο συμβαλλόμενους.

6. Στην περίπτωση ένωσης (ή Κοινοπραξίας) προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 

τον  όρο  ότι  η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  μελών  της  ένωσης  (ή 

Κοινοπραξίας).

7. Έντοκα γραμμάτια Δημοσίου.

α. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην 

ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β.  Σε  περίπτωση  που  συντρέχουν  οι  οριζόμενες  από  τη  παρούσα  Προκήρυξη 

περιπτώσεις  κατάπτωσης  της  εγγύησης  συμμετοχής,  γίνεται  εκποίηση  των  εντόκων 

γραμματίων  του  Δημοσίου  στην  αξία  που  αντιπροσωπεύουν  κατά  τον  χρόνο  της 

εκποίησής τους.

γ.  Η  επιστροφή  των  εντόκων  γραμματίων  ή  των  ομολόγων του  Δημοσίου  γίνεται  με 

παραλαβή  τούτων  από  το  δικαιούχο  ή  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  του  με  την 

υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

8. Όλες οι εγγυήσεις θα απευθύνονται προς τη ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.Δ.ΙΣ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

9. Εγγυητική επιστολή που δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω, είναι απαράδεκτη και δεν 

γίνεται αποδεκτή, οπότε ο προμηθευτής αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στο 

διαγωνισμό.

Άρθρο 14ο: Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση, Τρόπος Πληρωμής

1. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 50.000 € χωρίς το Φ.Π.Α 23%.

2. Η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 50% από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ  2009  –  2014  και  κατά  50%  από  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων 

Επενδύσεων  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  στα  πλαίσια  του  εγκεκριμένου  έργου 

«Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος των Στερεών  

Αστικών  Αποβλήτων  &  Αποτελεσματική  Αξιοποίηση  του  Κόμποστ  σε  Αγροτικές  και  

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)».

3. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν και περιλαμβάνονται στην Οικονομική του Προσφορά, οι φόροι, 

τέλη, χαρτόσημα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και  κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους,  για 

παράδοση των  προς  προμήθεια  ειδών  στον  τόπο,  με  τον  τρόπο και  στο  χρόνο που 

προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

5. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την υπογραφή του σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου 
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παραλαβής και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 37 της Παρούσας 

Προκήρυξης.

Άρθρο 15ο: Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Α. Προσωπική κατάσταση

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

1. Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα).

2. Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα).

3. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

4. Συνεταιρισμοί.

5. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  υποψήφιοι  που  λειτουργούν  νόμιμα  στην 

Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.)  ή  του  Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη 

Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία 

κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.

Οι  ενώσεις  προμηθευτών  (ή  κοινοπραξίες)  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπό τις κατωτέρω επί πλέον προϋποθέσεις:

1. Ότι στην προσφορά τους αναγράφεται  επί ποινή αποκλεισμού το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και  το ειδικό μέρος του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.

2. Ότι  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης  (ή  κοινοπραξίας)  καλύπτουν  την  απαίτηση  της  νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.  2513/1997,  καθώς και  από τρίτες  χώρες που 

έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.

Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  θα  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  δεν  υποχρεούνται  να 

λάβουν νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών σε 

περίπτωση που επιλεγούν ως ανάδοχος, θα πρέπει - αν αυτό ζητηθεί από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Α.Ε. (ΟΤΑ) - πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης  Κοινοπραξίας,  υπογεγραμμένη  από  τους  νόμιμους  εκπρόσωπους  των 

κοινοπρακτουσών επιχειρήσεων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:

• ότι  τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται  εξ’  ολοκλήρου προς τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε. 

(ΟΤΑ)  για  οποιαδήποτε  υποχρέωση  της  Κοινοπραξίας  σχετικά  με  τη  συγκεκριμένη 

προμήθεια,

• η  έδρα  της  Κοινοπραξίας,  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  των  επιχειρήσεων  που 

κοινοπρακτούν και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,

• τα  ποσοστά  συμμετοχής  καθεμιάς  από  τις  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  στην 

Κοινοπραξία και  το ειδικότερο μέρος του συμβατικού αντικειμένου που θα εκτελέσει  ο 

καθένας.
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Κάθε  διαγωνιζόμενος,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  δεν  μπορεί  να  συμμετέχει  σε 

περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν αυτόνομα 

ή  ως  μέλη  ένωσης  προμηθευτών  (ή  κοινοπραξίας)  σε  παραπάνω  από  μία  προσφορές 

αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε 

προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.

Β. Επαγγελματικά προσόντα

Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προμηθευτών (ή 

κοινοπραξίας), οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:

1. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό) της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα της χώρας εγκατάστασης του σύμφωνα 

με το Παράρτημα ΙΧ Β του Π.Δ. 60/2007, για κατασκευή ή εμπορία παρομοίου με τον 

προσφερόμενο από αυτόν εξοπλισμό.

2. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό,  αναστολή εργασιών και  -  προκειμένου περί  αλλοδαπών -  σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του.

3. Να  μην  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και - προκειμένου περί αλλοδαπών - 

σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασης του.

4. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την  επαγγελματική  του  ιδιότητα,  που  αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

5. Να μην είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ` εφαρμογή της παρούσας Προκήρυξης ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές.

6. Να  μην  έχουν  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  ο  προσφέρων αν  είναι  φυσικό  πρόσωπο,  οι 

διαχειριστές  σε  περίπτωση  ομόρρυθμων  (Ο.Ε.),  ετερόρρυθμων  (Ε.Ε.)  και  εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.),  τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε 

άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα 

για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48),

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας  91/308/EOK  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη 
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χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας  η  οποία 

τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 

Συμβουλίου,  EE  L  344  της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία  ενσωματώθηκε  με  το  Ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305),

ε) υπεξαίρεση (άρθρο 375 Ποινικού Κώδικα),

στ) απάτη (άρθρα 386 - 388 Ποινικού Κώδικα),

ζ) εκβίαση (άρθρο 385 Ποινικού Κώδικα),

η) πλαστογραφία (άρθρα 216 - 218 Ποινικού Κώδικα),

θ) ψευδορκία (άρθρο 224 Ποινικού Κώδικα),

ι) δωροδοκία (άρθρα 235 - 237 Ποινικού Κώδικα),

κ) δόλια χρεοκοπία (άρθρο 398 Ποινικού Κώδικα). 

Τα υπό α) έως δ) αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε 

περίπτωση, ενώ τα υπό ε) έως κ), μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός 

του.

7. Να έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις του,  όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης,  σύμφωνα τόσο με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον 

είναι  ημεδαπός  ή  αλλοδαπός  μεν  αλλά  που  έχει  ήδη  αναπτύξει  δραστηριότητα  στην 

Ελλάδα), όσο και με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.

8. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα τόσο με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι 

εγκατεστημένος  στην  Ελλάδα)  όσο  και  με  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι 

εγκατεστημένος.

9. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που 

του  στερεί  το  δικαίωμα  συμμετοχής  σε  διαγωνισμούς  του  δημοσίου  τομέα  (και 

καταλαμβάνει το συγκεκριμένο διαγωνισμό).

Άρθρο 16ο: Ελάχιστες Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για  τον  παρόντα  διαγωνισμό  δεν  απαιτούνται  ελάχιστες  τεχνικές  και  οικονομικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής.

Άρθρο 17ο: Εναλλακτικές Προσφορές

1. Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά που αφορά 

το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.  Αν υποβάλει περισσότερες από μία προσφορές ή 

προτάσεις θα απορριφθούν όλες στο σύνολό τους.

2. Εναλλακτικές  προσφορές,  αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προτάσεις  (λύσεις)  ή 

αντιπροτάσεις  (λύσεις),  δεν  γίνονται  δεκτές  και  αν  υποβληθούν  θα  απορριφθούν ως 

απαράδεκτες.
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Άρθρο  18ο:  Κριτήρια  για  την  Αξιολόγηση  των  Προσφορών  και  την 
Κατακύρωση της Προμήθειας

Η ανάθεση  της  σύμβασης  θα  γίνει  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική 

άποψη προσφορά, κατά την έννοια του άρθρου 51 του ΠΔ 60/2007.

Η βαθμολογία των διαγωνιζομένων -  που κριθεί  μετά την εξέταση του περιεχομένου του 

φακέλου  Δικαιολογητικών  ότι  πληρούν  τις  απαιτήσεις  της  παρούσας  Προκήρυξης  -  θα 

προκύψει  από  την  εξέταση  των  στοιχείων  των  φακέλων  Τεχνικής  Προσφοράς  και 

Οικονομικής Προσφοράς.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται 

μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς 

όρους  της  παρούσας  Προκήρυξης  (δηλαδή  δεν  έχουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τις 

προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των συμβατικών τευχών).

Κατ’ αρχήν, με βάση τα στοιχεία του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, η Ε.Δ. θα βαθμολογήσει 

τους διαγωνιζόμενους χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια του διαγωνισμού:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Ομάδα Α: Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 80

Α1
Τεχνική αξία και ποιότητα με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης
50

Α2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά 30

Ομάδα Β: Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 20

Β1

Ποιότητα  εξυπηρέτησης  (service)  μετά  την  πώληση  και  της 

τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή,  τυχόν διάρκεια 

δωρεάν  συντήρησης,  εξασφάλιση  ύπαρξης  και  κόστος 

ανταλλακτικών

15

Β2 Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 5

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι η παρακάτω:

Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 75% στη διαμόρφωση 

της τελική βαθμολογίας. 

Η τελική βαθμολογία (Bi) προκύπτει με βάση τη βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου επί το 

συντελεστή βαρύτητας αυτού. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται στην κλίμακα 1-100.

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με βάση τη σχετική βαθμολογία 

του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:

Τi  = ( Bi / Bmax ) x 10

Όπου Bi: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Bmax: είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός (Ti) θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο 

προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Ti = 10).

Το  κριτήριο  που  αφορά  στην  αξιολόγηση  της  Οικονομικής  Προσφοράς  έχει  συντελεστή 

βαρύτητας 25% επί του συνόλου της βαθμολόγησης. 
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Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.

Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 

προσφέροντα θα υπολογισθεί ο  συγκριτικός βαθμός της Οικονομικής προσφοράς του (Oi) 

ως εξής:

Oi = (Kmin / Ki ) x 10

όπου Ki: ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει την 

προμήθεια ο προσφέρων i μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

Kmin:  είναι  το συνολικό ποσό σε Ευρώ,  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  της 

χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός (Oi) θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο 

Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Oi = 10).

Κατά  το  στάδιο  της  τελικής  αξιολόγησης,  υπολογίζεται  η  συνολική  βαθμολογία  των 

προσφορών  και  πραγματοποιείται  η  κατάταξή  τους  κατά  φθίνουσα  τάξη  με  βάση  τον 

παρακάτω τύπο:

Λi = 75% x Ti + 25% x Oi

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, 

η προσφορά του οποίου θεωρείται και η πλέον συμφέρουσα.

Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά δεν προσκομίζει -  εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) 

προθεσμίας - ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται για 

την  κατακύρωση  και  την  υπογραφή  της  σύμβασης (δικαιολογητικά  κατακύρωσης  και 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης) ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή 

αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του προμηθευτή, 

γίνεται  κατακύρωση  στον  προμηθευτή  που  προσφέρει  την  αμέσως  επόμενη  πλέον 

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Σε  περίπτωση  που  και  αυτός  δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά τα ανωτέρω,  γίνεται  κατακύρωση στον προμηθευτή με την  αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους 

προμηθευτές δεν προσκομίζει, κατά τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Αν η ισχύς της προσφοράς του προμηθευτή έχει  λήξει  και  δε  συμφωνεί  στην παράταση 

ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή απευθύνεται στο 

δεύτερο  κατά  σειρά  προμηθευτή,  στον  οποίο  κατακυρώνει  το  διαγωνισμό,  αν  αυτός 

συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής.

Στις περιπτώσεις αυτές,  καθώς επίσης όταν ο συμμετέχων υποβάλλει  ψευδή ή ανακριβή 

στοιχεία  που  αφορούν  την  παρούσα  Προκήρυξη  ή  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  και 

προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης, καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) η 

εγγύηση συμμετοχής του.
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Άρθρο 19ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών

1. Όσοι  εκ  των  διαγωνιζομένων  καταθέτουν  τους  Φακέλους  Προσφοράς  (ΦΠ)  τους 

ιδιοχείρως,  πρέπει  να  τους  καταθέσουν,  επί  αποδείξει  (αριθμός  Πρωτοκόλλου, 

ημερομηνία και ώρα παραλαβής), στις 21/12/2011,  ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 

παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ.  και  ώρα λήξης την 11.00 π.μ., στη 

Γραμματεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, 4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, 

τηλ. 28210 91888, υπεύθυνη Αικατερίνη Μαρουλοσηφάκη. 

2. Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται με ευθύνη του προσφέροντα στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της 

ημερομηνίας διενέργειας  του διαγωνισμού και  κατά  τις  εργάσιμες  ώρες  (08.00 π.μ.  – 

15.00  μ.μ.),  με  ευθύνη  των  διαγωνιζομένων ως προς  τον  χρόνο  και  το  περιεχόμενο 

παραλαβής. Η  ημερομηνία  σφραγίδας  του  ταχυδρομείου  ή  άλλου  οργάνου  δεν 

λαμβάνεται  υπόψη.  Δε  θα  παραληφθούν  προσφορές  από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.

3. Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από  την 

διενέργεια  του διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά παραδίδονται  στην  Επιτροπή 

Διαγωνισμού που παραλαμβάνει τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται  ανωτέρω,  προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που 

κατατέθηκαν  με  την  προαναφερόμενη  διαδικασία.  Επίσης,  επιστρέφονται,  χωρίς  να 

αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

4. Οι Φάκελοι Προσφοράς (ΦΠ) που δε θα υποβληθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα 

γίνονται δεκτοί για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας, εκτός αν η 

ιδιόχειρη  επίδοση  των  προσφορών  που  θα  γίνει  κατά  την  παραπάνω  αναφερόμενη 

ημέρα και μέχρι την παραπάνω αναφερόμενη ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την 

υποβολή των ΦΠ όλων των διαγωνιζομένων. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την ευθύνη για 

οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από 

τη  διαδικασία  μεταφοράς  τους  κ.λπ.)  που  μπορεί  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μη 

εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή των ΦΠ τους.

5. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του ΦΠ τους μέχρι την παραλαβή του 

από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). Τα τυχόν έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς βαρύνουν το 

διαγωνιζόμενο. 

6. Σε κάθε περίπτωση, ο ΦΠ θα συνοδεύεται  από  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

στην  οποία  θα  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  πλήρη  στοιχεία  του  φυσικού  (φυσικών)  ή 

νομικού (νομικών) προσώπου (προσώπων) που υποβάλλουν την προσφορά. Η αίτηση 

θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση ένωσης 

προμηθευτών  (ή  Κοινοπραξίας)  από  τους  νομίμους  εκπροσώπους  όλων  των 

συμμετεχόντων  σε  αυτή,  θα  δηλώνονται  επίσης  τα  ποσοστά  συμμετοχής  κάθε 

συμμετέχοντος στην ένωση προμηθευτών (ή Κοινοπραξίας) και ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του διαγωνιζόμενου (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax). 
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7. Στον κύριο ΦΠ πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς:

α. Η λέξη «Προσφορά».

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια: Διαδημοτική Επιχείρηση 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

γ. Ο αριθμός της Προκήρυξης (15/2011).

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (21/12/2011).

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

στ.  Ο  τίτλος  της  προμήθειας:  «Βελτιστοποίηση  Ανάκτησης  &  Κομποστοποίησης  του 

Οργανικού Κλάσματος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση  

του  Κόμποστ  σε  Αγροτικές  και  Περιβαλλοντικές  Εφαρμογές  (EL0031)  -  Υποέργο  3:  

Προμήθεια ειδών για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κλειστής κομποστοποίησης».

8. Τα ίδια  στοιχεία  (α-στ)  θα αναγράφονται  εξωτερικά ευκρινώς και  στους φακέλους των 

δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς.

9. Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά 

την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.

10. Οι  ΦΠ  υποβάλλονται  υποχρεωτικά  από  όσους  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στο 

διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας Προκήρυξης.

Άρθρο 20ο: Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν – επί ποινή αποκλεισμού - τους διαγωνιζόμενους 

επί  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του 

διαγωνισμού,  ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα 

νομίσματα.  Εάν οι  διαγωνιζόμενοι  κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών 

τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδεχτούν την παράταση, οι  

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

2. Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 

Προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

Υπηρεσία,  πριν από την λήξη της,  κατ’  ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από την παρούσα Προκήρυξη χρόνο ισχύος των προσφορών. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον,  οπότε  οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου  ορίου,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρατείνανε τις προσφορές τους.

4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την 

κατάθεσή  της.  Σε  περίπτωση  που  αποσύρει  την  προσφορά  του  ή  μέρος  αυτής,  τότε 

καταπίπτει εις βάρος του προσφέροντος η εγγυητική επιστολή συμμετοχής χωρίς άλλη 

διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
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Άρθρο 21ο: Αναπροσαρμογή Τιμήματος

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής μετά την κατακύρωση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.

Άρθρο 22ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό,  μεμονωμένα  ή  ως  μέλος  ένωσης  προμηθευτών  (ή 

κοινοπραξίας),  υποχρεούνται  –  επί  ποινή  αποκλεισμού -  να  υποβάλλουν,  μαζί  με  την 

προσφορά  τους,  τα  παρακάτω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  εντός  του  φακέλου 

δικαιολογητικών:

1. Έγγραφα για προσωπική κατάσταση

α.  Απόφαση  του  Δ.Σ.  ή  του  δεσμεύοντος  φυσικού  προσώπου  ή  οργάνου  κάθε 

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για την έγκριση συμμετοχής του σε αυτόν  (δεν απαιτείται 

στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  φυσικό  πρόσωπο),  για  την  έγκριση 

συμμετοχής στη συγκεκριμένη ένωση (σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών), για τον ορισμό 

του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης 

όλων  των  συμμετεχόντων  στην  ένωση  (σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών),  για  το 

ποσοστό συμμετοχής κάθε προμηθευτή στο κοινό σχήμα και για το μέρος της προμήθειας 

που  αναλαμβάνει  ως  μέλος  της  ένωσης  (σε  περίπτωση  ένωσης)  στο  σύνολο  της 

προσφοράς. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου σε ένωση προμηθευτών, η 

ανωτέρω απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ένωση, για τον ορισμό του 

νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων 

των συμμετεχόντων στην ένωση, για το ποσοστό συμμετοχής στο κοινό σχήμα και για το 

μέρος της προμήθειας που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, 

αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 

75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με αντίστοιχο περιεχόμενο.

β.  Σύσταση  νομικού  προσώπου:  Καταστατικό  της  επιχείρησης  ή  άλλο  έγγραφο  που  να 

αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και 

τυχόν  τροποποιήσεις  του,  τα  αντίστοιχα  ΦΕΚ  δημοσίευσης,  Πρακτικό  Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο ή έγγραφα από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που 

νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο και η χώρα και έδρα εγκατάστασης.

γ. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του 

άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  Α  75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με  θεώρηση  γνησίου 

υπογραφής,  του νομίμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος σε αυτήν,  ότι  δεν συμμετέχει 

έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα 

διαγωνιζομένων).

2. Έγγραφα για επαγγελματικά προσόντα

α.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου  ή  του  αντίστοιχου  φορέα  της  χώρας 

εγκατάστασης τους,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  η  εγγραφή τους  σ’  αυτό και  το  ειδικό 

επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15.Β.1 της παρούσας Προκήρυξης.
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Αν  στις  ειδικές  διατάξεις  που  διέπουν  την  έκδοση  του  ανωτέρω  πιστοποιητικού,  δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος του, θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία έκδοσης εντός 

των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών.

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  N. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

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

- δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  αδίκημα  από  τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 15.Β.4. και 15.Β.6 της παρούσας Προκήρυξης,

- δεν  τελούν  σε  κάποια  από  τις  αναφερόμενες  στα  άρθρα  15.Β.2  και  15.Β.3  της 

παρούσας Προκήρυξης καταστάσεις,

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 

15.Β.7 και 15.Β.8 της παρούσας Προκήρυξης,

iii.  Να  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του σημείου 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 της παρούσας Προκήρυξης.

γ.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ Α  75),  όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται:

i. ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα,

ii. ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του δημοσίου τομέα,

iii.  ότι  δεν  είναι  ένοχος  υποβολής  ψευδούς  δήλωσης  ή  παράληψης  υποβολής  των 

πληροφοριών που απαιτούνται στην παρούσα Προκήρυξη.

η. Για συνεταιρισμούς απαιτείται  επιπλέον βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.

3. Λοιπά έγγραφα

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 13 της παρούσας Προκήρυξης.

β.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ Α  75),  όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται:

i. ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Προκήρυξης και των λοιπών Τευχών 

του  Διαγωνισμού  και  των  σχετικών  με  αυτήν  διατάξεων  και  αποδέχεται  αυτούς 

πλήρως και ανεπιφύλακτα,

ii. ότι  αναλαμβάνει  να  παραδώσει  ελεύθερα,  εγκατεστημένους  και  σε  λειτουργία 

όπου απαιτείται, τους υπό προμήθεια εξοπλισμούς στον τόπο που αναφέρεται στην 

παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας Προκήρυξης,

iii. ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης,

iv. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Προϊσταμένης 

Αρχής περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού,

v. ότι  όλα  τα  μέρη  του  εξοπλισμού  που  προσφέρει  είναι  καινούργια  και 

αμεταχείριστα,

vi. ότι  η  επιχείρηση  του  συμμετέχοντα  δεν  λειτουργεί  υπό  καθεστώς  νομικών 

περιορισμών,
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vii. ότι  θα  διατηρήσουν  εμπιστευτικά  και  θα  χρησιμοποιήσουν  μόνο  νια  τους 

σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 

προσφορών  που  τυχόν  τεθούν  υπόψη  τους  και  αποτελούν,  κατά  δήλωση  των 

συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο,

viii. τα  εργοστάσια  κατασκευής  των  προς  προμήθεια  εξοπλισμών,  καθώς  και  τον 

τόπο εγκατάστασής τους,

ix. οι  οργανισμοί  κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  να  καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

γ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η 

κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 

(ΦΕΚ  Α  290),  οφείλει  να  υποβάλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  εξής  έγγραφα  και 

δικαιολογητικά,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  τη  διαδικασία  που 

προβλέπεται στο άρθρο 30 της παρούσας Προκήρυξης:

α.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τρίμηνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή - ελλείψει αυτού - ισοδύναμου εγγράφου ή 

εγγράφων καθώς και  κάθε  άλλου εγγράφου που εκδίδεται  από την  αρμόδια δικαστική  ή 

διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από τα οποία 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 15.Β.4 και 15.Β.6 της παρούσας 

Προκήρυξης.  Σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  δεν  είναι  λευκό,  θα 

υποβάλλεται  ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής  αρχής ή Συμβολαιογράφου,  περί  των 

αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν κάποια από τις 

καταδίκες αφορά τα αδικήματα που προκαλούν αποκλεισμό των υποψηφίων, προσκομίζεται 

η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά την άσκηση του 

επαγγέλματος του διαγωνιζόμενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο 

αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  ή  -  ελλείψει  αυτού  - 

ισοδύναμου εγγράφου ή εγγράφων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου 

αυτού, από τα οποία προκύπτει ότι  πληρούνται οι  προϋποθέσεις των άρθρων 15.Β.2 και 

15.Β.3 της παρούσας Προκήρυξης.

γ.  Πιστοποιητικά  εκδιδόμενα  από  την  αρμόδια  αρχή  του  κράτους  εγκατάστασης  ή  του 

ελληνικού  κράτους  (εφόσον  o διαγωνιζόμενος  έχει  υποχρεώσεις  σε  ελληνικούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς),  από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης  έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  του  κράτους 

εγκατάστασης  ή  την  ελληνική  νομοθεσία  αντίστοιχα  (άρθρο  15.Β.7  της  παρούσας 

Προκήρυξης).
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δ. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη 

προς το ελληνικό δημόσιο, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

ειδοποίησης, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15.Β.8 της παρούσας Προκήρυξης. 

Σε  περίπτωση  που  ο  διαγωνιζόμενος  δε  φορολογείται  στην  Ελλάδα,  σχετική  βεβαίωση 

αρμόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής,  περί του γεγονότος 

αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αρμόδιας αρχής της χώρας 

εγκατάστασής  του,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  κατά  την  ημερομηνία  της  ως  άνω 

ειδοποίησης, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 15.Β.8 της παρούσας Προκήρυξης.

Εάν  σε  κάποια  Χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά  ή  δεν 

καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί 

με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά 

τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι την συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Αν  διαπιστωθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο  ότι,  στην  εν  λόγω  Χώρα  εκδίδονται  τα  υπόψη 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου είναι απαράδεκτη.

Οι ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει 

να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται του διαγωνισμού.

Για  ενώσεις  προμηθευτών  (ή  κοινοπραξίες)  τα  δικαιολογητικά  θα  κατατεθούν  για  κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση (ή κοινοπραξία).

Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται  σε  πρωτότυπα  ή  (κατ’  επιλογή του  διαγωνιζόμενου)  σε 

νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 

όπως  ισχύει).  Αντί  επικύρωσης  των  φωτοαντιγράφων  αρκεί  η  υποβολή  (μαζί  με  τα 

φωτοαντίγραφα  μέσα  στο  φάκελο  δικαιολογητικών)  υπεύθυνης  δήλωσης  του  νόμιμου 

εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι 

φωτοαντίγραφα  του  πρωτοτύπου.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  πρέπει  να  αναφέρει,  επί  ποινή 

απαράδεκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να 

απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. πρωτ., 

ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.).

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται 

δεκτά χωρίς επικύρωση. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών 

αρχών  υποβάλλεται  σε  πρωτότυπο  ή  θεωρημένο  φωτοαντίγραφο.  Το  θεωρημένο 

φωτοαντίγραφο  έχει  τον  ίδιο  χρόνο  ισχύος  όπως  και  το  πρωτότυπο  (απόφ.  Υπουργού 

Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24-11-1999, Φ.Ε.Κ. Β 2134, όπως ισχύει). 

Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα.

Επισημαίνεται  ότι  τα  μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα 

των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά 
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πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με 

νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο 

και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 

κατά  την  παροχή  σημαντικών  πληροφοριών  που  ζητούνται  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό, 

αποκλείεται.

Άρθρο 23ο: Προσφορά Ενώσεως Προμηθευτών 

1. Η ένωση προμηθευτών δεν υποχρεούται να λάβει ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλει  προσφορά.  Ωστόσο,  η  επιλεγείσα  ένωση  -  εφόσον  αυτό  ζητηθεί  από  τη 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) - θα πρέπει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει 

συμβολαιογραφική πράξη  σύστασης Κοινοπραξίας,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στο 

άρθρο 21 της παρούσας Προκήρυξης.

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της  ένωσης 

προμηθευτών.

3. Με την υποβολή της προσφοράς,  κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται  εις ολόκληρο.  Σε 

περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα  υπόλοιπα  μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη 

ολόκληρης  της  κοινής  προσφοράς  με  την  ίδια  τιμή.  Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα 

προκύψει  κατά τον  χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,  τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα  υπόλοιπα  μέλη  της  ένωσης  και  στις  δύο  περιπτώσεις  μπορούν  να  προτείνουν 

αντικατάσταση.

Η  αντικατάσταση  μπορεί  να  εγκριθεί  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  κατά  περίπτωση 

οργάνου.

Άρθρο 24ο: Προσφορές

1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε  δύο (2)  αντίγραφα,  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  ο 

οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης. Το 

ένα εκ των δύο αντιγράφων θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθμημένες τις 

σελίδες  και  κάθε  σελίδα  του  θα  είναι  μονογραμμένη  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  του 

διαγωνιζομένου και  θα περιέχει  πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ το 

δεύτερο θα περιέχει φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων. Το «Πρωτότυπο» επικρατεί 

όλων των άλλων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς 
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τοποθετούνται  όλα  τα  απαιτούμενα  κατά  το  στάδιο  υποβολής  της  προσφοράς 

δικαιολογητικά  και  στοιχεία.  Τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  22  της 

παρούσας  Προκήρυξης,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον 

κυρίως φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά».  Στον  φάκελο θα  περιλαμβάνεται  και 

κατάλογος  περιεχομένων  με  παραπομπή  κάθε  εγγράφου  στα  αντίστοιχα  άρθρα  της 

προκήρυξης.

2. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, που αναφέρονται στο άρθρο 25 

της παρούσης Προκήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Στον φάκελο θα περιλαμβάνεται και 

κατάλογος περιεχομένων.

3. Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  -  επί  ποινή  απορρίψεως -  σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο,  δηλαδή κλεισμένο με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί 

χωρίς  να  καταστεί  τούτο αντιληπτό, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με  την  ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά».

4. Οι  φάκελοι  των  δικαιολογητικών,  της  τεχνικής  και  οικονομικής  προσφοράς φέρουν  τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου που αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης.

5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 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.

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού, 

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

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

7. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

8. Ως απαράδεκτες  απορρίπτονται,  επίσης, οι  προσφορές που παρουσιάζουν – κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού - ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

9. Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  οι 

διαγωνιζόμενοι  παρέχουν διευκρινίσεις  μόνο όταν αυτές  ζητούνται  από την  Επιτροπή 

Διαγωνισμού,  είτε  κατά  την  ενώπιόν  της  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της 

Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Από  τις 

διευκρινίσεις,  οι  οποίες  παρέχονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  λαμβάνονται  υπόψη 

μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από 

το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 25ο: Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Οι φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα. Οι 

φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχουν υποχρεωτικά τα παρακάτω:
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1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο κατάλογος  αυτός  -  προκειμένου να  διευκολύνεται  η  αξιολόγηση των προσφορών των 

διαγωνιζομένων από την Ε.Δ. - θα πρέπει να ακολουθεί τη σειρά των άρθρων του Τεύχους 

Τεχνικών Προδιαγραφών και να αναφέρει χωριστά για κάθε άρθρο τους προσφερόμενους 

εξοπλισμούς.

Πρέπει επίσης υποχρεωτικά:

α.  Να είναι πλήρης. Πρέπει δηλαδή να προσφέρονται  όλα τα είδη που ζητούνται από την 

παρούσα  Προκήρυξη  και  το  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών  κατά  τον  τρόπο  που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας Προκήρυξης.

β. Να είναι αναλυτικός. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει αναλυτική αναφορά των προσφερομένων 

ειδών ανά άρθρο του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, με περιγραφή των επί μέρους 

τμημάτων,  μερών ή εξαρτημάτων κατά τρόπο ώστε  να είναι  εφικτή  η  αξιολόγηση της 

προσφοράς από την Ε.Δ.

γ. Να είναι συγκεκριμένος. Να υπάρχει δηλαδή, για κάθε προσφερόμενο είδος προμετρήσεις, 

σαφής  προσδιορισμός  των  ποιοτικών  και  ποσοτικών  χαρακτηριστικών,  των  τεχνικών 

προδιαγραφών,  της  προέλευσής  του  και  οποιουδήποτε  άλλου  στοιχείου  που  να  το 

καθιστούν συγκεκριμένο. 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΣΧΕΔΙΑ

Κάθε προσφερόμενος είδος θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια ή έγγραφα του 

κατασκευαστή,  όπου  θα αναγράφονται  όλα  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  αφορούν  την 

κατασκευή του και τη λειτουργία/χρήση του, καθώς και σχέδια αυτού, όπου αυτό απαιτείται.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνεται –  επί ποινή αποκλεισμού – Τεχνική 

Έκθεση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά και συγκεκριμένα:

• οι υποδομές και τα μέσα που διαθέτει ο προσφέρων για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης 

(service) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του, καθώς και τον τρόπο 

με τον οποίο θα αντιμετωπίζει τις ανωτέρω ανάγκες,

• την τυχόν προσφορά εκ μέρους του χρόνου δωρεάν συντήρησης και τη χρονική διάρκεια 

αυτού,

• τα  απαιτούμενα  ανταλλακτικά  για  κάθε  προσφερόμενο  εξοπλισμό,  το  κόστος  των 

ανταλλακτικών  και  την  τυχόν  προσφερόμενη  έκπτωση  και  το  χρονικό  διάστημα  της 

εξασφάλισης ύπαρξης των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Ο  φάκελος  Τεχνικής  Προσφοράς  θα  περιέχει  -  επί  ποινή  αποκλεισμού  –  τα  ζητούμενα 

στοιχεία  στο  παρόν  άρθρο,  στο  άρθρο  29  της  παρούσας  Προκήρυξης  και  στο  Τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στο  φάκελο  Τεχνικής  Προσφοράς  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  επίσης  –  επί  ποινή 

αποκλεισμού - τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός φέρει 

τη σήμανση «ΕΚ» (CE). Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα, αν δεν είναι συνταγμένα στην 

ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
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Άρθρο 26ο: Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν σε δύο αντίγραφα.

Η Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται  επί ποινή αποκλεισμού στο ειδικό για το σκοπό 

αυτό  έντυπο  με  τίτλο  «ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  –  ΥΠΟΕΡΓΟ  3»,  που 

περιλαμβάνεται στα Τεύχη του Διαγωνισμού.

Οι τιμές της προσφοράς θα είναι  σε ευρώ και  θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και  

ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που 

αναφέρονται  ολογράφως.  Παράλειψη  της  ολογράφου  γραφής  καθιστά  την  προσφορά 

απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι, είτε είναι συμπληρωμένα 

με το χέρι είτε με γραφομηχανή είτε με Η/Υ, ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν 

τον όρο κρίνεται απαράδεκτη.

Αν παρουσιαστούν  ελλείψεις  στην  αναγραφή των στοιχείων της  οικονομικής  προσφοράς 

(πλην  εκείνων  που  επιφέρουν  αποκλεισμό),  διαφορές  μεταξύ  της  ολόγραφης  και  της 

αριθμητικής  τιμής  ή  λογιστικά  σφάλματα  στα  αθροίσματα,  τα  γινόμενα  ή  τη 

στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή 

οικονομική προσφορά.

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα είναι επί ποινή αποκλεισμού υπογεγραμμένο από το 

νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου. Ο ίδιος θα έχει μονογράψει και τα στοιχεία κατά 

σελίδα. Μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. 

Ακόμα κι  αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. Επίσης, 

εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών 

τα  ονοματεπώνυμα  των  προσφερόντων  και  οι  σφραγίδες  των  επιχειρήσεων.  Σε  κάθε 

περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Απαγορεύεται  επί  ποινή  αποκλεισμού οποιαδήποτε  τροποποίηση  του  κειμένου  και  της 

μορφής του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που θα δοθεί από την Υπηρεσία.

Άρθρο 27ο: Προσφυγές

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 

Ν.3886/2010.

Ειδικότερα:

1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε 

προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών αφότου  έλαβε  πλήρη  γνώση της  παράνομης  πράξης  ή 

παράλειψης,  να  ασκήσει  Προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  Αναθέτουσας  Αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του.  Ως πλήρης νοείται  η γνώση της πράξης που βλάπτει  τα συμφέροντά του και της 

αιτιολογίας  της.  Η  πράξη,  καθώς  και  κάθε  στοιχείο  της  αιτιολογίας  της,  μπορεί  να 

αποστέλλεται  στον  ενδιαφερόμενο  με  τηλεομοιοτυπία  ή  ηλεκτρονικό  μέσο.  Ειδικώς  η 

απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα στοιχεία της παρ. 2 

του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 

σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010.
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2. Η  Προδικαστική  προσφυγή  κοινοποιείται  με  φροντίδα  του  προσφεύγοντος  στον 

εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της 

προδικαστικής  προσφυγής.  Η  παράλειψη  της  κοινοποίησης  αυτής  δεν  επάγεται 

απαράδεκτο  της  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  σε  περίπτωση  απόρριψης  της 

προδικαστικής προσφυγής.

3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται 

εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

4. Η  αναθέτουσα  αρχή  οφείλει  να  αποφανθεί  αιτιολογημένα,  μέσα  σε  προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει 

βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή πάντως, δύναται να δεχθεί 

εν  όλω  ή  εν  μέρει  την  Προδικαστική  προσφυγή  και  μετά  την  πάροδο  της  ανωτέρω 

προθεσμίας,  έως  την  προτεραία  της  πρώτης  ορισθείσας  δικασίμου  της  αίτησης 

ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν 

λόγω  αίτησης.  H  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  επίσης  να  παραθέσει  αρχική  ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής,  η οποία 

πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή 

μετ` αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση 

του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.

Οι ανωτέρω προσφυγές απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πρωτοκόλλου 

της. Επί των προσφυγών εισηγείται αιτιολογημένα η Επιτροπή Διαγωνισμού στο Διοικητικό 

Συμβούλιο  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  το  οποίο  και  αποφαίνεται  επί  της  υποβληθείσας 

προσφυγής. 

Άρθρο 28ο: Προσφερόμενη Τιμή

1. Με  την  προσφορά,  η  τιμή  των  προς  προμήθεια  ειδών  δίνεται  ανά  μονάδα,  όπως 

καθορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

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

«ελεύθερων» των ειδών, τοποθετημένων / εγκαταστημένων (όπου αυτό απαιτείται από το 

Τ.Τ.Π.), στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται  σε ΕΥΡΩ. Προσφορά στην οποία καθορίζεται  η τιμή σε 

συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η 

προσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔ.

Άρθρο  29ο:  Καταγωγή  των  Προσφερομένων  Ειδών  και  Δήλωση  της 
Επιχείρησης Κατασκευής του Τελικού Προϊόντος

1. Οι  προμηθευτές  υποχρεούνται  να δηλώνουν στις  Τεχνικές Προσφορές τους την χώρα 

καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
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2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

Τεχνική  Προσφορά  του,  την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία  θα  κατασκευάσει  το 

προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Τεχνική Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Όταν οι  προσφέροντες  δεν θα κατασκευάσουν οι  ίδιοι  το τελικό προϊόν,  σε δική τους 

επιχειρηματική  μονάδα,  στην  Τεχνική  Προσφορά  τους  δηλώνουν  την  επιχειρηματική 

μονάδα,  στην  οποία  θα  κατασκευαστεί  το  προσφερόμενο  προϊόν  και  τον  τόπο 

εγκατάστασής της.  Επίσης,  στην Τεχνική Προσφορά τους πρέπει  να επισυνάψουν και 

Υπεύθυνη  Δήλωση  της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ Α  75),  όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος 

θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 

μονάδα  κατασκευής  του  τελικού  προϊόντος  και  ότι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της 

επιχείρησης  αυτής  έχει  αποδεχθεί  έναντί  τους  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης 

προμήθειας,  σε  περίπτωση κατακύρωσης  στον  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου έγινε  η 

αποδοχή.  Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχει  η  ανωτέρω Υπεύθυνη  Δήλωση  θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Εάν  διαπιστωθεί  από  την  Υπηρεσία  ανυπαρξία  της  επιχειρηματικής  μονάδας  που 

δηλώθηκε  με  την  προσφορά,  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  η 

προσφορά  απορρίπτεται.  Η  προσφορά  απορρίπτεται ως  απαράδεκτη  και  όταν  στην 

επιχειρηματική  μονάδα  που  δηλώνεται  για  την  κατασκευή  του  τελικού  προϊόντος  έχει 

επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.

5. Πριν  και  μετά  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  κατ’  αρχήν,  δεν  επιτρέπεται  η  αλλαγή  της 

επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η 

κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω 

αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου 

για  οποιονδήποτε  λόγο  ενώ,  μετά  την  σύναψη  της  σύμβασης,  μπορεί  να  εγκριθεί  η 

ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, 

απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.

Άρθρο 30ο: Διαδικασία Διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) – σε δημόσια συνεδρίασή της - προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο 

σημείο 1 του άρθρου 19 της παρούσας Προκήρυξης.

Προσφορές που υποβάλλονται στην ΕΔ μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 

αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στη  Γραμματεία  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  για 

επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Τα στάδια που θα ακολουθηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, τη βαθμολόγησή 

τους και την ανάδειξη του αναδόχου, είναι τα εξής:
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1.  Αποσφράγιση  Φακέλων  Προσφοράς  και  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  των 

διαγωνιζομένων (α΄ στάδιο)

Η ΕΔ παραλαμβάνει τους ΦΠ, τους αποσφραγίζει  και  αριθμεί με τη σειρά επίδοσης τους 

εσωτερικούς φακέλους με τον ίδιο αριθμό για κάθε φάκελο. 

Κατόπιν,  η  Ε.Δ.  με  πρωτόκολλο  παράδοσης  -  παραλαβής,  μερίμνει  του  Προέδρου  της, 

παραδίδει  προς  φύλαξη  τους  σφραγισμένους  φακέλους  Τεχνικών  και  Οικονομικών 

Προσφορών.

Στη συνέχεια,  η Ε.Δ.  αποσφραγίζει  τους φακέλους Δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων, 

ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο μονογράφει όλες τις σελίδες των δικαιολογητικών. Κατόπιν, 

καταγράφει  σε  πρακτικό  τα  στοιχεία  αυτών  που  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  των 

δικαιολογητικών που υπέβαλαν με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 22 της παρούσας 

Προκήρυξης,  χωρίς  ταυτόχρονα  να  ελέγχεται  το  νομότυπο  και  η  πληρότητά  τους. 

Ακολούθως, αφού αποχωρήσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, εξετάζει τα 

στοιχεία  των φακέλων αυτών,  αποκλείοντας από την  περαιτέρω αξιολόγηση,  εκείνους οι 

οποίοι  δεν έχουν υποβάλει  όλα τα ζητούμενα στοιχεία του φακέλου,  όπως ζητούνται  στο 

άρθρο 22 της παρούσας Προκήρυξης.

2. Έλεγχος και αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών (β΄ στάδιο)

Η Ε.Δ. σε ανοικτή συνεδρίασή της, αποσφραγίζει τους φακέλους με τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί από το προηγούμενο στάδιο, 

ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο μονογράφει όλες τις σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς.

Στη συνέχεια,  σε  συνεχόμενες  επόμενες  κλειστές  συνεδριάσεις  της,  η  Ε.Δ.  αξιολογεί  και 

βαθμολογεί  τις  Τεχνικές  Προσφορές  των  διαγωνιζομένων  με  βάση  τα  κριτήρια  και  τη 

διαδικασία που περιγράφονται στο άρθρο 18 της παρούσας Προκήρυξης. Τα μέλη της Ε.Δ. 

βαθμολογούν κάθε ένα κριτήριο με ακέραιο βαθμό σε κλίμακα από ένα (1) έως εκατό (100). 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μελών της Ε.Δ. ανά κριτήριο, πολλαπλασιάζεται επί το 

ποσοστό % του συντελεστή βαρύτητας του συγκεκριμένου κριτηρίου. Το άθροισμα των ως 

άνω αποτελεσμάτων για το σύνολο των κριτηρίων αποτελεί τη συνολική (τελική) βαθμολογία 

της  τεχνικής  προσφοράς  (Bi)  κάθε  διαγωνιζομένου.  Στο  τέλος  συντάσσει  πίνακες  με  τις 

συνολικές (τελικές) βαθμολογίες των τεχνικών προσφορών (Bi) των διαγωνιζομένων και με 

τις σχετικές βαθμολογίες των τεχνικών προσφορών (Τi) των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με το 

άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης.

3.  Αποσφράγιση  των  φακέλων  Οικονομικής  Προσφοράς  και  αξιολόγησή  τους  (γ΄ 

στάδιο)

Η  αποσφράγιση  των  Οικονομικών  Προσφορών  των  διαγωνιζομένων  που  δεν  έχουν 

αποκλειστεί  από  τα  προηγούμενα  στάδια,  γίνεται  σε  ανοικτή  συνεδρίαση  της  Ε.Δ,  ενώ 

ορίζεται μέλος της το οποίο μονογράφει όλες τις σελίδες της. Κατά την αποσφράγιση, η Ε.Δ. 

εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και στη συνέχεια τις πινακοποιεί.  

Οι  διαγωνιζόμενοι  που  υποβάλουν  Οικονομική  Προσφορά  υπό  όρους  ή  αόριστη  ή  μη 

αντιστοιχούσα στα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς τους ή που δεν πληροί τα οριζόμενα 

στο άρθρο 26 της παρούσας Προκήρυξης, θα αποκλείονται. 
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Στη  συνέχεια,  σε  κλειστή  συνεδρίασή  της,  αξιολογεί  και  βαθμολογεί  τις  Οικονομικές 

Προσφορές των διαγωνιζομένων με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία που περιγράφονται 

στο  άρθρο  18  της  παρούσας  Προκήρυξης  και  στο  τέλος  συντάσσει  πίνακες  με  τους 

συγκριτικούς βαθμούς των Οικονομικών Προσφορών (Oi)  των διαγωνιζομένων και  με  τις 

συνολικές βαθμολογίες των προσφορών των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 17 της 

παρούσας Προκήρυξης.

Πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  είναι  εκείνη  με  την  υψηλότερη 

συνολική βαθμολογία.

Μετά  την  ολοκλήρωση κάθε σταδίου του διαγωνισμού  (α’,  β’  και  γ’)  και  τη  σύνταξη του 

σχετικού  πρακτικού  της  Ε.Δ.,  ακολουθεί  η  ανάρτηση  του  πρακτικού  στα  γραφεία  της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και αποστέλλεται ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. με την οποία 

γνωστοποιείται  στους διαγωνιζόμενους  το  αποτέλεσμα κάθε σταδίου και  ότι  μπορούν να 

λάβουν γνώση του σχετικού πρακτικού.

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου 

της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος κάθε σταδίου του διαγωνισμού (α’, β’ και γ’),  oι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση και να μελετήσουν επί τόπου τα 

έγγραφα των φακέλων των συνυποψηφίων τους και να λάβουν – ύστερα από γραπτή αίτησή 

τους - φωτοαντιγράφα των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, 

κατά  το  άρθρο  5  του  Ν.  2690/1999,  κατά  τη  διάρκεια  της  αμέσως επόμενης  εργάσιμης 

ημέρας  από την  ανακοίνωση  του  αποτελέσματος  και  κατά  τις  εργάσιμες  ώρες  (08.00  – 

15.00). 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, η ΕΔ προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του άρθρου 22.4 της παρούσας Προκήρυξης, την ημερομηνία και ώρα που θα 

οριστεί  με  σχετική  πρόσκληση  που  θα  αποστείλει  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  στο 

διαγωνισμό.

Τα  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στην ΕΔ.  Η αποσφράγιση του φακέλου αυτού γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση 

της Ε.Δ, ενώ ορίζεται μέλος της το οποίο μονογράφει όλες τις σελίδες των δικαιολογητικών.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συνεδρίασης και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού της 

Ε.Δ.,  ακολουθεί  η  ανάρτηση του  πρακτικού στα  γραφεία  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ) και 

αποστέλλεται  ανακοίνωση  του  Προέδρου  της  Ε.Δ.  με  την  οποία  γνωστοποιείται  στους 

συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  το  αποτέλεσμα  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και ότι μπορούν να λάβουν γνώση του σχετικού πρακτικού.

Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου 

της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, oι 

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση και να μελετήσουν επί τόπου τα 

έγγραφα  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης και  να  λάβουν  –  ύστερα  από 

γραπτή αίτησή τους - φωτοαντιγράφα των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με 

δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999, κατά τη διάρκεια της αμέσως επόμενης 
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εργάσιμης ημέρας από την ανακοίνωση του αποτελέσματος και  κατά τις εργάσιμες ώρες 

(08.00 – 15.00). 

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Ε.Δ. θα υποβάλλει την εισήγησή της και τα 

λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ) το 

οποίο θα αποφασίσει για την έκβαση του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των συνολικών βαθμολογιών, διενεργείται κλήρωση από 

την Προϊσταμένη Αρχή και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων που έλαβαν την ίδια 

συνολική βαθμολογία, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Άρθρο 31ο: Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) με αιτιολογημένη γνώμη του, μπορεί να 

αποφασίσει:

1. Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  και  επανάληψη  του,  με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 

60/2007.

3. Ματαίωση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  σύμφωνα  με  το  άρθρο  17  της 

παρούσας Προκήρυξης.

4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (OTA) δε χρειάζεται πλέον τα υπό προμήθεια είδη, είτε λόγω 

αλλαγών  στον  τρόπο  λειτουργίας  του  Εργοστασίου  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  και 

Κομποστοποίησης, είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας για την οποία 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα υπό προμήθεια είδη.

β) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι και να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, 

χωρίς  υποχρέωση  για  καταβολή  αμοιβής  ή  αποζημίωσης  εξ  αυτού  του  λόγου  στους 

υποψηφίους προμηθευτές. Επίσης, οι υποψήφιοι δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες 

σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, των 

Φακέλων Προσφοράς κ.λπ.

Άρθρο 32ο: Ανάθεση Σύμβασης

1. Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα στοιχεία της παρ. 

2 του άρθρου 35 του Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 

σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. Μετά την 

πάροδο  των  προθεσμιών  αναστολής  σύναψης  της  σύμβασης,  αποστέλλεται  στον 

προμηθευτή  στον  οποίο  έγινε  ανάθεση  προμήθειας,  σχετική  ανακοίνωση  που 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το αντικείμενο της προμήθειας.

β. Την τιμή.
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γ. Σχέδιο σύμβασης (επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας Προκήρυξης).

δ Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 

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

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 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 όμως 

αυτή, ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν 

από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται  παραπάνω, ο χρόνος 

εκτέλεσης της σύμβασης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

3. Εάν  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.

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση η δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής και τα 

δικαιολογητικά  που  είναι  απαραίτητα  για  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα 

από  γνωμοδότηση  της  ΕΔ,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  40  της  παρούσας 

Προκήρυξης.

Άρθρο 33ο: Σύμβαση

1. Μετά την  ανακοίνωση ανάθεσης,  υπογράφεται  και  από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση,  το  κείμενο  της  οποίας  επισυνάπτεται  στο  παράρτημα  της  παρούσας 

Προκήρυξης.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  συμπληρώνει  στο  κείμενο  της  σύμβασης  τα 

στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό 

και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται 

στην παρούσα Προκήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της 

προσφοράς του προμηθευτή.

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

όπως προσφορά, Προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών.

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών.

β) Πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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Άρθρο 34ο: Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει τη σύμβαση μέσα στα χρονικά όρια και με τον 

τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  που πρέπει  να 

αιτιολογείται,  ο  συμβατικός  χρόνος  εκτέλεσης  της  σύμβασης  μπορεί  σε  αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις,  να παρατείνεται  μέχρι  το ¼ αυτού,  ύστερα από σχετικό 

αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς 

να εκτελεστούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και 

την  επιτροπή παραλαβής,  για  την  ημερομηνία  που  προτίθεται  να  παραδώσει  τα  υπό 

προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

4. Με την άφιξη των ειδών στον τόπο παραλαβής, παραλαμβάνονται ενδεικτικά τα είδη από 

υπάλληλο ή υπαλλήλους της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), με την υπογραφή των αντιστοιχών 

φορτωτικών.  Ο υπάλληλος  δεν  διενεργεί  αναλυτικό  έλεγχο των παραδιδόμενων ειδών 

παρά μόνο χονδρικό έλεγχο (π.χ. τεμάχιο ένα). Η φορτωτική θα πρέπει να αναφέρει τον 

αριθμό της Προκήρυξης. Η υπογραφή της φορτωτικής δεν συνιστά συμβατική παραλαβή 

και τα είδη παραμένουν στην ιδιοκτησία και ευθύνη του προμηθευτή.

5. Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ), 

ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  ο  συμβατικός  χρόνος 

εκτέλεσης  της  σύμβασης  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση  επιτρέπεται  μόνο  όταν 

συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν 

αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Στις  περιπτώσεις 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 35ο: Παραλαβές

1. Οι παραλαβές (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ) που θα 

οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

2. Κατά  τις  διαδικασίες  παραλαβών  καλείται  να  παραστεί,  εφόσον  το  επιθυμεί  ο 

προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος θα 

γίνει με μακροσκοπική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες.

3. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια (προσωρινή και οριστική). Η προσωρινή 

παραλαβή  θα  πραγματοποιηθεί  μετά  την  άφιξη  όλων  των  ειδών  και  η  οριστική  θα 

πραγματοποιηθεί  μετά την τοποθέτηση/εγκατάσταση και  την επιτυχή ολοκλήρωση των 

δοκιμών των εξοπλισμών.  Για  την  παραλαβή συντάσσεται  από την  ΕΠ προσωρινό ή 

οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του ελέγχου.

4. Σε  περίπτωση  που  η  ΕΠ  απορρίψει  τα  υπό  προμήθεια  είδη,  αναφέρει  στο  σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της σύμβασης και 

τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει  αν τα είδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Εφόσον  κριθεί  από  την  ΕΠ  ότι  οι  παρεκκλίσεις  των  ειδών  δεν  επηρεάζουν  την 
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καταλληλότητα τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 

ειδών που απορρίφθηκαν από την ΕΠ, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα 

από την απόφαση αυτή, η ΕΠ υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή των εν λόγω ειδών 

και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην 

απόφαση.

5. Σε  δευτεροβάθμια  ΕΠ  παραπέμπονται  για  επανεξέταση  περιπτώσεις  ειδών  που 

απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον 

έλεγχο  που  διενέργησε  η  πρωτοβάθμια  ΕΠ.  Η παραπομπή  κατά  τα  ανωτέρω γίνεται 

ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  ή  αυτεπάγγελτα  από  την  Υπηρεσία.  Η 

δευτεροβάθμια ΕΠ προβαίνει  σε όλους τους προβλεπόμενους  ελέγχους και  συντάσσει 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η δευτεροβάθμια ΕΠ 

απορρίψει τα υπό προμήθεια είδη, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις 

που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης 

και  γνωματεύει  αν  τα  είδη  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν.  Εφόσον  κριθεί  από  τη 

δευτεροβάθμια ΕΠ ότι οι παρεκκλίσεις των ειδών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα τους 

και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των ειδών που 

απορρίφθηκαν  από την  ΕΠ,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  τιμής.  Ύστερα  από την 

απόφαση αυτή, η ΕΠ υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή των εν λόγω ειδών και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

6. Το  αίτημα  για  επανεξέταση  είδους  σε  δευτεροβάθμια  ΕΠ,  υποβάλλεται  από  τον 

προμηθευτή,  μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

7. Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  ΕΠ,  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες, 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές και θεωρούνται οριστικά μόνο μετά 

την έγκριση τους από το Διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). 

8. Τα υπό προμήθεια είδη θα τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 

παραλαβή τους από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

Άρθρο 36ο: Χρόνος Παραλαβής

1. Η  παραλαβή  των  ειδών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής 

πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την άφιξή τους.

2. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 

των  υπό προμήθεια  ειδών.  Εφόσον  ο  προμηθευτής  δεν  τηρήσει  την  υποχρέωση του 

σημείου 3, του άρθρου 34 του παρόντος, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από 

την ημερομηνία που η ΕΠ είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

3. Εάν  η  παραλαβή  των  ειδών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν 

πραγματοποιηθεί από την ΕΠ μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι 

η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια.

4. Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του 

προμηθευτή,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από 
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επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ), στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής 

που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Σε αυτή την περίπτωση όταν :

α.  το  είδος  κρίνεται  απορριπτέο,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  το  αντικαταστήσει 

σύμφωνα  με  το  άρθρο  39  της  παρούσας  Προκήρυξης,  άλλως  υπόκειται  στις 

προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.

β.  το  είδος  παρουσιάζει  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  σύμβασης,  κρίνεται,  όμως, 

παραληπτέο,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  αποκατάσταση  τούτων, 

εφόσον  είναι  δυνατόν,  ή  στην  καταβολή  ποσού  που  αντιστοιχεί  σε  έκπτωση  επί  της 

συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις 

εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), 

ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. Η παραπάνω ΕΠ προβαίνει 

σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει 

σχετικό πρωτόκολλο.  Οποιαδήποτε  ενέργεια  που τυχόν έγινε  από την αρχική ΕΠ δεν 

λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 37ο: Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας εντός 60 εργάσιμων ημερών μετά την οριστική παραλαβή.

Για  την  πληρωμή  είναι  απαραίτητο  πέντε  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  παραλαβή  να 

υποβληθούν στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ): 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής,  θεωρημένο  και  υπογεγραμμένο  αποδεικτικό  προσκόμισης  των  ειδών  στη 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 34 της παρούσας Προκήρυξης.

β) Αποδεικτικό προσκόμισης των ειδών στη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 

34 της παρούσας Προκήρυξης.

γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

δ)  Εξοφλητική  απόδειξη  του  προμηθευτή,  εάν  το  τιμολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε».

ε)  Έγγραφο/α  φορολογικής  ενημερότητας  του  προμηθευτή  ισχύος  μέχρι  την  λήξη  της 

ανωτέρω προθεσμίας.

στ)  Έγγραφο/α  ασφαλιστικής  ενημερότητας  του  προμηθευτή  ισχύος  μέχρι  την  λήξη  της 

ανωτέρω προθεσμίας.

Άρθρο 38ο: Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Εκτέλεση της Σύμβασης

1. Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  όπως 

διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση ή παράταση που τυχόν χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 

άρθρο 34 της  παρούσας Προκήρυξης,  επιβάλλεται,  εκτός  των τυχόν προβλεπομένων, 

κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
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α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 

μέγιστου  προβλεπόμενου  από  το  άρθρο  34  του  της  παρούσας  Προκήρυξης  χρόνου 

παράτασης,  ποσοστό  1% επί  της  συμβατικής  αξίας  της  ποσότητας  που  παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα.

β.  Για  καθυστέρηση που περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα από 1/4  μέχρι  το  1/2  του 

μέγιστου προβλεπόμενου άρθρο 34 του της παρούσας Προκήρυξης χρόνου παράτασης, 

ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει 

κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής 

αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής 

αξίας  των  εκπρόθεσμα  παραδοθέντων  ειδών,  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  Εάν  τα  είδη  που 

παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  της  συνολικής 

ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον  με  την  απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου,  παρέχεται  σε  αυτόν  η 

δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για 

εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από 

την  ημερομηνία  παράδοσης μέσα στο χρονικό  αυτό διάστημα.  Στην  περίπτωση αυτή, 

ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει 

τα  είδη,  ο  εις  βάρος  του  διαγωνισμός  ή  τα  αποτελέσματα  αυτού  ματαιώνονται,  με 

απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  ύστερα  από  την 

οριστική παραλαβή των ειδών.

4. Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  παράδοση  ή 

αντικατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση της  Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια 

των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο 

χρόνος παράδοσης.

5. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών  (ή  Κοινοπραξίας),  το  πρόστιμο  επιβάλλεται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης (ή Κοινοπραξίας).

Άρθρο 39ο: Απόρριψη Συμβατικών Ειδών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υπό προμήθεια  ειδών,  με  απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε. 

(ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
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τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Σε  περίπτωση  που  η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί  να είναι  μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού 

χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 

εκπρόθεσμης  παράδοσης.  Εάν  ο  προμηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  είδη  που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 

χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις  προβλεπόμενες  κυρώσεις.  Με  την 

απόφαση  αυτή  καθορίζεται  προθεσμία  20  ημερών  από  την  κοινοποίησή  της  για  την 

παραλαβή των απορριφθέντων ειδών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 

πρώτων  ημερών,  επιβάλλεται  πρόστιμο  στον  προμηθευτή  10%  επί  της  αντίστοιχης 

συμβατικής αξίας. 

2. Επίσης,  σε περίπτωση που ο προμηθευτής  κηρύχθηκε έκπτωτος  και  του  χορηγήθηκε 

δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή 

των  νέων  ειδών  ή  τη  λήξη  της  προθεσμίας  για  την  παράδοσή  τους.  Το  παραπάνω 

πρόστιμο  του  10%  επιβάλλεται  και  στην  περίπτωση  αυτή.  Μετά  την  παρέλευση  του 

εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη και 

εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν, γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας 

με  την  απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  παραληφθεί  οριστικά.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο 

προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που  απορρίφθηκε  και 

αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της 

νέας  ποσότητας.  Η  προθεσμία  αυτή  μπορεί  να  παραταθεί  ύστερα  από  αίτημα  του 

προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την 

εκπνοή της, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) με την 

οποία  και  επιβάλλεται  πρόστιμο  σε  ποσοστό  2,5%  επί  της  συμβατικής  αξίας  της 

συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν 

χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 

Α.Ε. (ΟΤΑ). μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής.

4. Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ),  ύστερα  από 

γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή στον 

προμηθευτή  των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την  αντικατάστασή τους,  με  την 

προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν 

καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Άρθρο 40ο: Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει  τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται  υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση 

που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 

του  Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), ύστερα από γνωμοδότηση της 

Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Με  την  ίδια  διαδικασία,  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή 
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αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 34 της παρούσας Προκήρυξης.

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:

α.  Η  σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  τα  υπό  προμήθεια  είδη  δεν  παραδόθηκαν  ή 

αντικαταστάθηκαν με ευθύνη της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με  την  απόφαση  κήρυξης  προμηθευτή  εκπτώτου  από  τη  σύμβαση  μπορεί  να  του 

παρασχεθεί  η  δυνατότητα  παράδοσης  των  υπό  προμήθεια  ειδών  και  μέχρι  την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, 

πέραν  της  οποίας  ουδεμία  παράδοση  ή  αντικατάσταση  απορριφθέντος  είδους  γίνεται 

δεκτή.

5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ), ύστερα  από 

γνωμοδότηση  της  Δ/νσης  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  η  οποία  υποχρεωτικά  καλεί  τον 

ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων  αθροιστικά  ή  διαζευκτικά,  οι  παρακάτω 

κυρώσεις:

α.  Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της 

σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 

προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, 

είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του  άρθρου  22  του  Π.Δ  118/2007.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 

εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιείται  νέα  προμήθεια  των  ειδών,  κατά  τα  παραπάνω  οριζόμενα.  Στην 

περίπτωση  αυτή,  ο  υπολογισμός  του  καταλογιζόμενου  ποσού  γίνεται  με  βάση  κάθε 

στοιχείο, κατά την κρίση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών, για τα 

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε 

ή  όχι  χρήση  του  δικαιώματος  αυτού.  Στην  περίπτωση  αυτή,  έχουν  εφαρμογή  και  τα 

αναφερόμενα στο σημείο 2 του άρθρου 38 της παρούσας Προκήρυξης.

6. Σε  περίπτωση  που  η  προμήθεια  είδους  σε  βάρος  εκπτώτου  προμηθευτή  γίνεται  με 

τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε 

βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση 

των  σχετικών  όρων  ή  τεχνικών  προδιαγραφών,  η  οποία  συμψηφίζεται  με  το  προς 

καταλογισμό ποσό.
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Άρθρο 41ο: Ανωτέρα Βία

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 42ο : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ) μπορεί  να εγκαταστήσει  για την προμήθεια αυτή αυτό Τεχνικό 

Σύμβουλο.

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  διευκολύνει  τις  δραστηριότητες  του  Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.

Άρθρο 43ο: Πληροφορίες

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  για  οποιαδήποτε  σχετική  διευκρίνηση  ή 

πληροφορία με τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Χανιά, τηλ. 

28210  91888,  fax 28210  83400,  e-mail:  karabatsakis@dedisa.gr,  αρμόδιος  Ηρακλής 

Καραμπατσάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό 120/31-10-2011 Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ)

ΕΡΓΟ:  Βελτιστοποίηση  Ανάκτησης  & 

Κομποστοποίησης  του  Οργανικού 

Κλάσματος  των  Στερεών  Αστικών 

Αποβλήτων  &  Αποτελεσματική 

Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές και 

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (EL0031)

Υποέργο  3:  Προμήθεια  ειδών  για  τη 

βελτιστοποίηση  της  διαδικασίας  κλειστής 

κομποστοποίησης

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Ποσού ………………………………………………………... ευρώ (……… €) πλέον ΦΠΑ …%.

Στα Χανιά σήμερα την …../……../……., ημέρα ……………., στα γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, οι υπογράφοντες:

1. …………………………………, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ),

2. ……………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος ………………………………………

συμφωνήσαμε και δεχθήκαμε τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη:

1. Την Προκήρυξη του έργου και τα Παραρτήματά της, καθώς και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη 

(Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών,  Έντυπο  Οικονομικής 

Προσφοράς) που  έχουν  εγκριθεί  με  την  υπ΄  αριθμ.  120/31-10-2011  Απόφαση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας Σύμβασης.

2. Την  υπ’  αριθμ.  ……../……-……-……..  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του σε αυτόν.

3. Την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 6 της παρούσας Σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο από τους συμβαλλομένους ……………………………………………………, που 

θα καλείται εφεξής ανάδοχος και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου 

υπό τον τίτλο  «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος  

των Στερεών Αστικών Αποβλήτων & Αποτελεσματική Αξιοποίηση του Κόμποστ σε Αγροτικές  

και  Περιβαλλοντικές  Εφαρμογές  (EL0031)  -  Υποέργο  3:  Προμήθεια  ειδών  για  τη  
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βελτιστοποίηση της διαδικασίας κλειστής κομποστοποίησης»,  σύμφωνα με το περιεχόμενο 

και τους όρους της Προκήρυξης του έργου, των λοιπών Συμβατικών Τευχών και με τους 

όρους  και  τις  τιμές  της  από  …../…../…….  Τεχνικής  και  Οικονομικής  Προσφοράς  του 

αναδόχου.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο του έργου,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην  Προκήρυξη του έργου και  τα 

Παραρτήματά  της,  στα  λοιπά  Συμβατικά  Τεύχη  και  στην  από  …../…../…….  Τεχνική 

Προσφορά του αναδόχου είναι η προμήθεια των παρακάτω:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το  συμβατικό  τίμημα  για  την  υλοποίηση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  Σύμβασης, 

ανέρχεται σε ………………………………………….ευρώ (…………… €) πλέον ΦΠΑ ………%.

3. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι το Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων, που βρίσκεται στη θέση Κορακιά 

της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων.

Ο  τρόπος  παράδοσης  των  προς  προμήθεια  ειδών  αναφέρεται  στο  άρθρο  35  της 

Προκήρυξης.

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι …………………………… ημερολογιακές ημέρες 

και αρχίζει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 της Προκήρυξης.

4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης 

καλής  λειτουργίας,  είναι  αυτές  που  προβλέπονται  στα  άρθρα  13,  38,  39  και  40  της 

Προκήρυξης.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας των εξοπλισμών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση 

του 100% της συμβατικής αξίας μετά την υπογραφή του σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής και σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 37 της Προκήρυξης.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν και περιλαμβάνονται στην Οικονομική του Προσφορά, οι φόροι, τέλη, 

χαρτόσημα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

2



άλλη νόμιμη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για παράδοση των 

προς προμήθεια  ειδών στον  τόπο,  με  τον  τρόπο και  στο  χρόνο που προβλέπεται  στην 

παρούσα Προκήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ).

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την εγγύηση της καλής εκτέλεσης του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της 

Προκήρυξης. Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση όλων των όρων της 

παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε …………………………………………..συνολικού 

ποσού ………………………….. €.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

(αναγραφή της προσφερόμενης εξυπηρέτησης - service - μετά την πώληση και της τεχνικής  

βοήθειας εκ μέρους του αναδόχου, της τυχόν προσφοράς εκ μέρους του χρόνου δωρεάν  

συντήρησης και της χρονικής διάρκειας αυτού, της τυχόν προσφερόμενης έκπτωσης επί των  

ανταλλακτικών  και  το  χρονικό  διάστημα  της  εξασφάλισης  ύπαρξης  των  απαιτούμενων  

ανταλλακτικών)

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Τα δύο μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται μέσω fax για 

μεν  τη  Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.  Α.Ε.  (ΟΤΑ)  στο  fax  28210  83400,  για  δε  τον  ανάδοχο 

………………………………………..  στο fax ………….………………, είτε  την αλληλογραφία 

που θα αποστέλλεται ή θα κατατίθενται νόμιμα στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών.

Για  ότι  δεν  ρυθμίζεται  ή  ρυθμίζεται  ελλιπώς,  εφαρμογή  έχουν  οι  διατάξεις  του  Νόμου. 

Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των Χανίων.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν 

στο αρχείο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) και δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Κύριο του Έργου Για τον Ανάδοχο

…………………………………………………..

Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

…………………………………………………..

…………………………………………………..
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