
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μηνός Ioυλίου του έτους 2015 
και  ώρα 10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο 
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ. 
207/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 3-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την 
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
207/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
21/3-7-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
  

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 Αριθμ. Πρωτ.: 16316/17-7-2015 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού για την  προμήθεια “Εξοπλισμός αναβάθμισης 

παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας ”.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 

9.30'  π.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  15145/29-6-2015 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα 

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 2) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 3) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 4) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 5, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση  του 

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

    
 

ΑΔΑ: ΩΣ91ΩΕΗ-ΘΚΦ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης και 
συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την  προμή-
θεια “Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας”  και αφού έλαβε 
υπόψη: 
   
1. Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Ελευθερίου.

2.  Την  υπ'αριθμ.  15/2015  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  ομόφωνα 
εγκρίθηκε:
   α. Η αποδοχή της υπ. αριθμ. 437/26.01.2015 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για 
την ένταξη του έργου “Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της Καρδίτσας” 
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» με 
προϋπολογισμό ένταξης 140.000,00 €.
  β. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καρδίτσας για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής 
όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης “Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη 
της Καρδίτσας” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 
2012-2015».
  γ. Η παραλαβή της  μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “Εξοπλισμός αναβάθμισης 
παιδικών  χαρών  στην  πόλη  της  Καρδίτσας” η  οποία  είναι  ενταγμένη  στο  χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2012- 2015” του Πράσινου Ταμείου, συνολικού προϋπολο-
γισμού 139.482,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε.
 δ.  Η  εκτέλεση  του  έργου  “Εξοπλισμός  αναβάθμισης  παιδικών  χαρών  στην  πόλη  της 
Καρδίτσας” προϋπολογισμού  139.482,00 € με  τη  διαδικασία  της  ανοιχτής  δημόσιας 
δημοπρασίας.

3. Την υπ'αριθμ. 147/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης πίστωσης της 
4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, στην οποία περιλαμβάνεται ψήφιση πίστωσης στον 
Κ.Α 30-7331.0001 για το έργο  “Εξοπλισμός αναβάθμισης παιδικών χαρών στην πόλη της 
Καρδίτσας”

4. Το από 02-07-2015 πρακτικό για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού

5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

6. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

  αποφάσισε ομόφωνα 

Α. Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του έργου “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” προϋπολογισμού  139.482,00  € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), ως εξής: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
    ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ  
»ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 :Ενδεικτικός προϋπολογισμός  139.482,00 € (  . . .)μεΦ Π Α

ΑΔΑ: ΩΣ91ΩΕΗ-ΘΚΦ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

 :Τόπος διεξαγωγής        Στην πλατφόρματου ΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικώνΔημοσίων 
 ( )      Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος

O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διακηρύσσει

 ,        ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην πλατφόρμα του    Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
 ( )      www.promitheus.gov.gr  Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος   προσφορές σύμφωνα με 

   . . . . . .  ( . . 11389/1993)        τις διατάξεις του Ε Κ Π Ο Τ Α Υπ Αποφ και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφοράγια 
   το σύνολο της προμήθειας «        » Εξοπλισμόςαναβάθμισηςπαιδικών χαρώνστηνπόλη της Καρδίτσας   σύμφωνα με τις 

       τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης    113.400,00  €    23%προϋπολογισμού πλέον ΦΠΑ  
26.082,00 €   139.482,00 €      ,     ήτοι συνολικά για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου όπως προδιαγράφεται στη μελέτη της 

      (        Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας με την 
. 15/05.02.2015 ),      . ______ /______  . . .    αριθμ απόφαση η οποία εγκρίθηκε με την αριθ Α Ο Ε και αποτελεί αναπόσπαστο 
  .μέρος της παρούσης

     site   Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο τουΔήμουwww.karditsa-city.gr  με διαδρομή
  -> -    www.promitheus.gov.gr,  . . . . .Εφημερίδα Υπηρεσίας Προκηρύξεις διαγωνισμοί και στο τουΕ Σ Η ΔΗ Σ

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
 ( )     www.promitheus.gov.gr  .Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσωτης διαδικτυακής πύλης τουσυστήματος

       ,     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr,  . . . . .            ,του Ε Σ Η ΔΗ Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη  

  ,   ,      .  4155/13 ( / /29-5-2013), στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν ΦΕΚ Α στο 
 11  . .  1/2390/2013 ( / /2677/21-10-2013) «      άρθρο της Υ Α Π ΦΕΚ Β Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

     ( . . . . .)»,  .60/07    . .Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε Σ Η ΔΗ Σ στο ΠΔ και συμπληρωματικά στο Π Δ  
118/07.

 1Άρθρο Ο

    Νομικόκαι ΘεσμικόπλαίσιοΔιαγωνισμού
    :Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σύμφωναμε

1.    . . 60/2007.Τις διατάξεις τουΠ Δ

2.  . 2286/95 «        ».Το Ν Προμήθειες τουΔημοσίου τομέα και ρυθμίσεωνσυναφώνθεμάτων

3.  ' . 11389/8-3-93 ( . . .  185 )     «   Την υπ αριθμ Φ Ε Κ Β Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
    ( . . . . . .)».θειώνΟργανισμώνΤοπικής Αυτοδιοίκησης Ε Κ Π Ο Τ Α

4.  . 3463/06 «      ».Το Ν Κύρωση τουΚώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

5.  . 3852/2010 «         –  Το Ν Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλ-
».λικράτης

6.  . 4155/2013 (  120/29-5-2013) «        Το Ν ΦΕΚ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Δια-
».τάξεις

7.  . 9  . 4205/2013 (  242/ ).Το αρθ τουΝ ΦΕΚ Α

8. To . 4281/2014 (160 )  «       ,   Ν Α Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματαΥπουρ-
    ».γείουΟικονομικών και άλλες διατάξεις

9.  . 4205/2013 (242 )  «   …   », ( . 9, .4 ).Το Ν Α Ηλεκτρονική επιτήρησηυπόδικων και άλλες διατάξεις άρθ παρ β

10.  . .  1/2390/16-10-2013 (  2677/ ) «       Την Υ Α Π ΦΕΚ Β Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
    ( . . . . .)».ΣυστήματοςΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων Ε Σ Η ΔΗ Σ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
11.  N. 4250/2014 (  74 ) «   – ,   Το ΦΕΚ Α΄ Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

     –    . . 318/1992 (  161)   Και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων Του Π Δ Α΄ και λοιπές ρυθμί-
».σεις

12.  ’ . 521/23-02-2012    «     Την υπ αριθ Υπουργική Απόφαση περί Έγκρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος του 
  «   2012-2015»      2012».ΠράσινουΤαμείου Αστική Αναζωογόνηση και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους

13.  . . 20/ . .886/01.04.2013      .Την υπ αριθμ αρ πρωτ πρόσκλησηυποβολής προτάσεωντουΠράσινουΤαμείου

14.  . . 83.6/2014   . .   .Την υπ αριθμ απόφασητουΔ Σ τουΠράσινουΤαμείου

15.  . . 15/2015     .Την υπ αριθμ απόφασητουΔημοτικού ΣυμβουλίουΚαρδίτσας

16.  . . 437/2015   . .   Την υπ αριθμ απόφασητουΔ Σ τουΠράσινουΤαμείου

 2Άρθρο Ο

  -  ΑναθέτουσαΑρχή ΑντικείμενοΔιαγωνισμού
3.01   : Αναθέτουσααρχή  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  ΣτοιχείαΑναθέτουσαςΑρχής

    ΔιεύθυνσηΤεχνικών Υπηρεσιών ΔήμουΚαρδίτσας

-  Διεύθυνσηέδρας   :της ΑναθέτουσαςΑρχής

             140ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

             – . .  43100ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τ Κ

- Τηλέφωνο: 00 30 24413 54802

- Fax: 00 30 24413 54804

- E-mail: anaptixi@dimoskarditsas.gov.gr

3.02             Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού εκσυγχρονισμού των 
    . ,   ,    ,   ,παιδικών χαρώντης πλατείας Δ Γιολδάση της πλατείας Ακαδημίας της πλατείας Αγίου Νικολάου τουπάρκουΦαναρίου  

       .τωνεργατικών κατοικιών Καμινάδωνστηνπόλη της Καρδίτσας

           Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδότησής του από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 
  «   2012-2015».ΠράσινουΤαμείου ΑστικήΑναζωογόνηση

       .       Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
      .Προσφορέςπουυποβάλλονται για μέρος τουΈργου

 3Άρθρο Ο

 ΠροϋπολογισμόςΈργου
            «   2012-Το σύνολοτωνδαπανώντουΈργουθακαλυφθείαπότοχρηματοδοτικόΠρόγραμμα Αστική αναζωογόνηση

2015»      «2   »   .στοπλαίσιοτουΆξοναΠροτεραιότητας Αναβάθμισηαστικώνυποδομών τουΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 Ο   ΠροϋπολογισμόςτουΈργου,           (113.400,00ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ  
€)  . . .   . . .          82  (26.082,00 €).  χωρίς Φ Π Α Ο Φ Π Α του προϋπολογισμού ανέρχεται σε είκοσι έξι χιλιάδες και ευρώ Ο συνολικός 

  . . .             (139.482,00 €).προϋπολογισμός με Φ Π Α ανέρχεται σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες και τετρακόσια ογδόνταδυοευρώ

 4Άρθρο Ο

     Χρόνος και τόποςδιεξαγωγήςτουδιαγωνισμού

            Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
 ( )     www.promitheus.gov.gr  ,Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσωτης διαδικτυακής πύλης τουσυστήματος

    ( )ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ
        _ _ _ _ _ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

mailto:anaptixi@dimoskarditsas.gov.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
    _ _ _ _ _ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ &  _ _ _ _ _ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΑ ώρα

       ,       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
.Σύστημα

            Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
            .3   6  αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ του άρθρου του 

.4155/13     6    1-2390/2013  «       Ν και το άρθρο της ΥΑ Π Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
    ( . . . . .)»ΣυστήματοςΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων Ε Σ Η ΔΗ Σ

 5Άρθρο ο

  –  Προσφερόμενητιμή ποσοστόέκπτωσης
5.01             .  Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας προμήθειας Γίνονται 

      .        δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές 
     .πουυποβάλλονται για μέρος της προμήθειας

             (4)   Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μηνών από την 
  .ημέρα τουδιαγωνισμού

       ,      Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
  ,        προσφοράςτουσυστήματος οι συμμετέχοντεςθασυμπληρώσουνωςτιμήπροσφοράς     (3) τηντιμήμετρία δεκαδικά 

 ( )ψηφία αριθμό               που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστούτης έκπτωσης που προσφέρουναπό την Τιμή 
       .       . . .Αναφοράςπουτίθεταιαπότονπροϋπολογισμότουέργου ΤιμήΑναφοράςλογίζεταιοπροϋπολογισμόςχωρίςΦ Π Α  

     .πουτίθεταιαπότηνπαρούσαΔιακήρυξη

   ,     ,     Καθώς η οικονομική προσφορά δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές 
   ,          ηλεκτρονικές φόρμες τουσυστήματος ο προσφέρωνθα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφοράτουψηφιακά 

     ,         υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
 ,   pdf.ΠαραρτήματοςΒ΄ σε μορφή

5.02   Τρόποςυποβολήςπροσφορών
       ,     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,  . . . . .            ,του Ε Σ Η ΔΗ Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη  
  ,   ,      .4155/13 ( / /29-5-2013),στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν ΦΕΚ Α στο 

 11   . .  1/2390/2013  ( / /2677/21-102013)  «      άρθρο της Υ Α Π ΦΕΚ Β Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
     ( . . . . .)»,   . .  60/07   Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε Σ Η ΔΗ Σ στο Π Δ και συμπληρωματικά στον 

. . . . . .  (  .  11389/  185 ’/23-3-1993).Ε Κ Π Ο Τ Α ΑπόφασηΥπ Εσωτερικών ΦΕΚ Β

5.03  Περιεχόμενοπροσφορών
          :Τα περιεχόμενατουηλεκτρονικούφακέλουτης προσφοράςορίζονται ως εξής

( )  ( ) *    «  -  » α ένας υπο φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική προσφορά και
( )  ( ) *    «  ».β ένας υπο φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά
[*( )  :      ]υπο φάκελος κατηγορία επισυναπτόμενωναρχείωνστοσύστημα

                 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 
          .συστήματοςτα στοιχεία εκείνα της προσφοράςτουπου έχουνεμπιστευτικό χαρακτήρα

 6Άρθρο ο

 Δικαιούμενοισυμμετοχής
6.01.                 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην 

   ,         .Ελλάδα ή στηναλλοδαπή δυνάμει της νομοθεσίας τουκράτουςστοοποίο είναι εγκατεστημένοι
 :Δικαιούμενοι συμμετοχής

( )  Α ΈλληνεςΠρομηθευτές
( )  Β Αλλοδαποί Προμηθευτές
( )     Γ Νομικά πρόσωπαημεδαπάή αλλοδαπά
( ) Δ Συνεταιρισμοί
( )        Ε Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτώνπουυποβάλουνκοινή προσφορά
8.02.        ,       Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις 

  8  .τουάρθρου τουΕΚΠΟΤΑ
8.03.          ( )   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς Προμηθευτές απαιτείται να διαθέτουν 

 ,       .    ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
  ( . . . . . -   www.promitheus.gov.gr)    ηλεκτρονικό σύστημα Ε Σ Η ΔΗ Σ Διαδικτυακή πύλη ακολουθώνταςτην κατωτέρωδιαδικασία 

 :εγγραφής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
)     -             Α Οι οικονομικοί φορείς χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 

          :απαραίτητεςπληροφορίες και αποδεχόμενοι τουςόρουςχρήσης τουταυτοποιούμενοι ως εξής
•          ( )     Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ ταυτοποιούνται με χρήση των 

 (     )       TAXISNet  διαπιστευτηρίων όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που αυτοί κατέχουν από το σύστημα της Γενικής 
  .    ,        Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Εφόσονγίνει η ταυτοποίηση εγκρίνεται η εγγραφήτουχρήστηαπό το Τμήμα 

           .Προγραμματισμούκαι Στοιχείων της ΔιεύθυνσηςΠολιτικής Προμηθειών της Γενικής ΔιεύθυνσηςΚρατικών Προμηθειών
•    –       ,      Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό 

  ( )           (VATΦορολογικού Μητρώου ΑΦΜ αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ  
dentification Number)            .Ι και ταυτοποιούνται με χρήση τωνδιαπιστευτηρίωνπουκατέχουναπό το αντίστοιχο σύστημα

   ,            Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
       .ΔιεύθυνσηςΠολιτικής Προμηθειών της Γενικής ΔιεύθυνσηςΚρατικών Προμηθειών

•     –             Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ  
:αποστέλλοντας

-          .είτε υπεύθυνηδήλωσηψηφιακά υπογεγραμμένημε επίσημη μετάφρασηστην ελληνική
-          .pdf      ,   είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου με επίσημη μετάφραση στην ελληνική όπως αυτά 

   IX       ,   IX     προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων στο Παράρτημα Β για τις δημόσιες 
     IX        . . 60/2007,   συμβάσεις προμηθειών και στοΠαράρτημα Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τουπ δ και σύμφωναμε 

     τουςπροβλεπόμενουςόρουςστο κράτος μέλος
   ,     /        εγκατάστασης του οικονομικού φορέα στα οποία να δηλώνεται αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 

 ,    (3)        (   εμπορικό μητρώο προσκομιζόμενα εντός τριών εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή πρωτότυπο ή ακριβές 
)   .αντίγραφο στηναρμόδια υπηρεσία

)             .Β Το αίτημα εγγραφήςυποβάλλεται από όλους τουςυποψήφιουςχρήστεςηλεκτρονικά μέσωτουΣυστήματος
)                Γ Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του 

  .     ,      αιτήματος εγγραφής του Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
          .λογαριασμούως πιστοποιημένος χρήστηςκαι προβαίνει στην ενεργοποίηση τουλογαριασμούτου

 7Άρθρο ο 
  (  45  2004/18/ )Αποκλεισμόςυποψηφίων άρθρο οδηγίας ΕΚ

7.01       ,     : Αποκλείεται από τη συμμετοχήσε δημόσια σύμβαση ο υποψήφιοςή προσφέρωνόταν
1.         ,    ,   Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση γνωστή στην αναθέτουσα αρχή για έναν ή 

    :περισσότερουςαπό τουςακόλουθουςλόγους
)     ,      2   1     α συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης της 

98/773/    (EE L 351  29.1.1998, . 1).ΔΕΥ τουΣυμβουλίου της σελ
) ,       3      26β δωροδοκία όπωςαυτήορίζεται αντίστοιχα στοάρθρο της πράξης τουΣυμβουλίου της ης  1997 (EE C 195 Μαΐου της 

25.6.1997, . 1)    3  1    98/742/    (EE L 358 σελ και στο άρθρο παράγραφος της κοινής δράσης ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 
31.12.1998, . 2).σελ
) ,      1          γ απάτη κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

  (EE C 316  27.11.1995, . 48).Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της σελ
)     ,     1    91/308/  EOK δ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας του 

,  10   1991,   Συμβουλίου της ης Ιουνίου για την πρόληψη
   ,        (EE Lχρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδωναπό παράνομες δραστηριότητες  

166  28.6.1991, . 77   της σελ Οδηγίας η οποία
    2001/97/      τροποποιήθηκε από τηνΟδηγία ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

, EE L 344  28.12.2001, . 76)      . 2331/1995 (  173)  Συμβουλίου της σελ η οποία ενσωματώθηκε με το ν Α΄ και τροποποιήθηκε 
  .3424/2005 (  305).με το ν Α΄
     ,           Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω 

/ ,              υποψηφίων προσφερόντων να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για 
       .       την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή 

     ,          προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων 
.    ,           αρχών Τα αιτήματα αυτά αφορούν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο 

   ,   /   ,υποψήφιοςή ο προσφέρων τα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα
,  ,    ,      συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των διευθυντών επιχείρησης ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία 

,         .εκπροσώπησης λήψηςαποφάσεωνή ελέγχουτουυποψηφίουή τουπροσφέροντος
2.    , ,  ,     , Τελεί υπό πτώχευση εκκαθάριση παύση εργασιών αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό αναστολή 

              .εργασιώνή τελεί σε ανάλογηκατάστασηπουπροβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
3.         , ,  , Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάρισης αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού 

             .συμβιβασμούή οποιαδήποτεάλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενηαπό τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του
4.         ,      , Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωναμε τις διατάξεις της χώρας όπου 

  ,           .εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγήτου
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5.                Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

  ,          .επαγγελματική του ιδιότητα πουαποδεδειγμέναδιαπιστώθηκε με οποιοδήποτεμέσο διαθέτει η αναθέτουσααρχή
6.      ,        , Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφοράστην καταβολή των εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα 

       ,     .με τις διατάξεις τόσοτης χώρας εγκατάστασήςτου όσο και τουελληνικού δικαίου
7.              ,    Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρωνκαι τελών σύμφωναμε τις διατάξεις 

    ,     .τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και τουελληνικού δικαίου
8.             ’  Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του 

        .παρόντοςή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές
7.02.       ,        Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους 

   .    ,       συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 
,        .προσφορά η υποβληθείσα κοινή προσφοράαποκλείεται από τον διαγωνισμό

 8ΑΡΘΡΟ ο

 Δικαιολογητικάσυμμετοχής

        ,    ,   Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή 
,   ,     .pdf    .  4155/13(( / /29-5-2013) αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου τύπου σύμφωνα με το Ν ΦΕΚ Α και  

  11    1/2390/13  «        το άρθρο της ΥΑ Π Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
   ( . . . . .)»,    :ΗλεκτρονικώνΔημοσίων Συμβάσεων Ε Σ Η ΔΗ Σ όπωςαναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω

.  α Φυσικάπρόσωπα
 8.01     ,       9   .Εγγυητική επιστολή συμμετοχήςστοδιαγωνισμό σύμφωνημε τουςόρουςτουάρθρου της παρούσηςδιακήρυξης
 8.02   ,     ,       Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

           .έχουνκαταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τουςδραστηριότητας
8.03      ,          ,Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση  

,  ,            εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
            διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

      .πτωχευτικούσυμβιβασμούή υπόάλλη ανάλογη διαδικασία
8.04        ,         Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

               προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
      .     ’  τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ αφορά όλους 
         ,  τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των 

             εργοδοτώνπου είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τουςασφαλισμένους 
 .       ,      3 & 4 στο ΙΚΑ Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται 

         ,       .με βάση την ισχύουσανομοθεσία της χώραςπου είναι εγκατεστημένοι από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
8.05    ,         '    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό 

         ,        (6)επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι  
       .μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού

. β Αλλοδαποί
I.     ,       12   Εγγυητική επιστολή συμμετοχήςστο διαγωνισμό σύμφωνημε τους όρους τουάρθρου της παρούσης διακήρυ-

.ξης
II.   ,          Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

      ,         εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κα-
          .ταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τουςδραστηριότητας

III.          Πιστοποιητικό της κατά περίπτωσηαρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
IV.        ,        χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συ-

   3 & 4     .ντρέχουνοι περιπτώσεις του εδαφίουα τουπαρόντος
V.        ,       Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου 

     .επιμελητηρίουή σε ισοδύναμουςεπαγγελματικούς καταλόγους

.     γ Νομικάπρόσωπαημεδαπάήαλλοδαπά
     ( )  ( )        Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού Μητρώου ή του ισοδύναμου 

  .      ,   προς τούτο εγγράφου Όταν στο διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού 
           .ποινικού μητρώουέχουνοι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντεςαυτήν

     ( . .   . .)       Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες Ο Ε και Ε Ε θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 
                .κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τουςόσο και για όλο το απασχολούμενοσε αυτέςπροσωπικό

   ( . .)       ( . . .)     Οι ανώνυμες εταιρείες Α Ε και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Ε Π Ε θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
         .οργανισμώνκοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενοσε αυτέςπροσωπικό

. δ Συνεταιρισμοί
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I.     ,       23   Εγγυητική επιστολή συμμετοχήςστο διαγωνισμό σύμφωνημε τους όρους τουάρθρου της παρούσης διακήρυ-

.ξης
II.        .Βεβαίωση εποπτεύουσαςαρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

III.        ,        Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 
                ως προς τις υποχρεώσεις τους πουαφορούντις εισφορέςκοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υπο-

       .χρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού
IV.    ,         '    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό 

 ,        ,      επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 
 (6)        .έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού

.  ε Ενώσειςπρομηθευτών
     ,       .Όλα τα παραπάνωκατά περίπτωσηδικαιολογητικά για κάθε προμηθευτήπουσυμμετέχει στην ένωση

           Πιστοποιητικό σκοπιμότητας τουΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτώνπουαποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές 
 ( )             επιχειρήσεις ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή 

               του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα 
            εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 

50%. Το
             15    πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε ημέρες από την ημερομηνία 

  .διενέργειας τουδιαγωνισμού
   :Σημειώνεται επίσης ότι

•        ,          Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνωδικαιολογητικά μαζί με την προσφοράτους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραί-
 ,       ,        τητοδικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνο-
        ,         νται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησήτους από τις πράξεις που κάθε φοράεκδίδει ο Διοικη-

   .τής της Τράπεζας Ελλάδος
•   ,     ,        Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να μην υποβληθούν μαζί με την προ-

,             .σφορά εφόσονέχουνκατατεθεί στοΔήμο Καρδίτσας και δεν έχει λήξει η ισχύς τους
•   ,       ,      Εφόσον οι προμηθευτές λάβουνμέρος στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους πρέπει να υποβάλλουνμαζί με την 

   ,        προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από 
      .αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχήή συμβολαιογράφου

•          ,     Αν τα παραπάνω καθοριζόμενα έγγραφα και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και  
  .           δε λαμβάνεται υπόψη Κρίνεται δε ως απαράδεκτη και επιστρέφονται στο διαγωνιζόμενο όλοι οι σφραγισμένοι 

       .φάκελοι και η εγγυητική επιστολή συμμετοχήςστοδιαγωνισμό
,          Επίσης οι συμμετέχοντεςπρέπειεπίποινήαποκλεισμούνακαταθέσουνμετα

,   ,    :δικαιολογητικά τιςπροσφορέςτους τιςπαρακάτωδηλώσεις

8.06    .1599/86         .ΥπεύθυνηδήλωσητουΝ τουδιαγωνιζόμενουότι έχει λάβει γνώσητωντοπικών συνθηκών
8.07     .1599/86           , Υπεύθυνη δήλωση του Ν του προμηθευτή για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών όπως 

   5  .αναφέρεται στοάρθρο τουπαρόντος
8.08            Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση 

,            εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
  ,           .αρχήή συμβολαιογράφο καθώς και υπεύθυνηδήλωσητουεκπροσώπουπερί αποδοχήςτωνυποχρεώσεώντου

8.09        8.08        Μαζί με τα προαναφερόμενα στο χρειάζεται να προσκομίζονται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 
      ,      , . .,εκπροσώπησης αναλόγως της εταιρικής κατάστασης του προμηθευτή αν δηλαδή πρόκειται για φυσικό πρόσωπο Ο Ε  

, . .  .          :ΕΠΕ Α Ε κλπ Ειδικότερα για τουςημεδαπούςπρομηθευτέςγια τη νομιμοποίηση τουςαπαιτείται
•      :Για φυσικά πρόσωπαή ατομικές επιχειρήσεις
1.             Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότηταςή διαβατήριο άδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωσηαλλοδαπούπρο-

σώπου
2.        Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότηταςαπό την οικεία ΔΟΥ
•  . .  . .Για Ο Ε ή Ε Ε
1.        .Το Ιδιωτικό έγγραφοΣυστάσεωςμε όλες τις τροποποιήσεις
2.              Πιστοποιητικό τουοικείου τμήματος τουΠρωτοδικείου της έδρας περί καταχωρήσεωςτωνστοιχείων και τροπο-

     .ποιήσεωντωνεταιρειών στα οικεία μητρώα
•  . . .Για Ε Π Ε
1.            .Καταστατικό και ΦΕΚ δημοσιεύσεωςαυτούή κωδικοποίηση Καταστατικού εφόσονέχει υποστεί τροποποιήσεις
2.              Πιστοποιητικό τουοικείου τμήματος τουΠρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί καταχωρήσεωςτωνστοιχεί-

       ων και τροποποιήσεωντωνεταιρειών στα οικεία μητρώα
:Σημείωση     . . .     ,  Για τις νεοσυσταθείσες Ε Π Ε απαιτείται το Συμβολαιογραφικό έγγραφοσυστάσεως τοΦΕΚ  

             δημοσιεύσεωςκαι εφόσοναυτόδεν έχει ακόμη δημοσιευθεί αντικαθίσταται από το αντίγραφοδιπλοτύπουτου 
      .Δημοσίου Ταμείου που ενσωματώνει τον κωδικό δημοσιεύσεως

•  . .Για Α Ε
1.            .Καταστατικό και ΦΕΚ δημοσιεύσεωςαυτούή κωδικοποίηση Καταστατικού εφόσονέχει υποστεί τροποποιήσεις
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:Σημείωση      ,      Εφόσονη Εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα απαραίτηταέγγραφαείναι το Συμβολαιογραφικό έγγραφο 
,              συστάσεως η σχετική ανακοίνωση της αποφάσεωςτουΝομάρχηπερί συστάσεωςαπό το οικείο τμήμαΑνωνύμων 

          ( )   εταιρειών τουΥπουργείουΑναπτύξεωςπου τηρεί τα μητρώαΑνωνύμωνεταιρειών Νομαρχία και το αντίγραφο 
        διπλοτύπουτουΔημοσίου Ταμείου που ενσωματώνει τον κωδικό δημοσιεύσεως

2.              .  Το τελευταίο Πρακτικό τουΔιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί εκπροσωπήσεωςκαι το σχετικό ΦΕΚ Αν  
                 τοΦΕΚ δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη το εν λόγωΠρακτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανακοίνωσηπερί 

             καταχωρήσεωςτωνστοιχείων στηΝομαρχία και το αντίγραφοδιπλοτύπουτουΔημοσίου Ταμείου που ενσωμα-
   .τώνει τον κωδικό δημοσιεύσεως

8.10    .1599/86,            Υπεύθυνη δήλωση του Ν στην οποία να αναγράφεται ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων 
        .της διακήρυξης και ότι τουςαποδέχεται πλήρωςκαι ανεπιφύλακτα

8.11             ,  . . . .  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου των Ν Π Δ Δ και 
              των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

  ,            επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών 
.περιορισμών

8.12         .Υπεύθυνηδήλωσηγια το χρόνο ισχύος της προσφοράςτους

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
  ,            Οι υπεύθυνεςδηλώσεις τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντοςστη διαγωνιστική διαδικασία 

        .pdf       υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφήαρχείου τύπου και προσκομίζονται κατά περίπτωσηαπό αυτόν εντός 
 (3)      ,   .  (    τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή πλην των ΦΕΚ Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

      ,        πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα

).δικαιολογητικά
       .Ότανυπογράφονται από τον ίδιο φέρουνψηφιακή υπογραφή

             Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
       .υποχρέωσηπρος τούτοκαι δεν απαιτείται σχετική θεώρηση

          Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρωδικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία τουυποφακέλου
«   -  »         Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική προσφορά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

             να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και 
    /              στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή 

 .     :    ,     του υπογραφή Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
    .δημόσιες αρχές ή άλλουςφορείς

              .pdf Ο χρήστης −οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής ηλεκτρονικά σε μορφήαρχείου και 
       ( )        (3) υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή πρωτότυπο σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες 

    .ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή
                 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του 

          .    , ,συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως  
          .τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητακαι τις εμπιστευτικές πτυχές τωνπροσφορών
             Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

       .υποχρέωσηπρος τούτοκαι δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
•        ( . .,  . . .,  . .   . .)      Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο Α Ε Ε Π Ε Ο Ε ή Ε Ε και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 

      ,        δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 
(    ).σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή
•            ( , Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος ονοματεπώνυμο ονοματεπώνυμα 

  ,    ,   , ,    πατέρα και μητέρας ημερομηνία και τόπο γέννησης αριθμό δελτίου ταυτότητας τηλέφωνο τόπο και διεύθυνσηκατοικίας 
. . .),            . 1599/1986.κ τ λ ώστενα είναι σωστέςκαι πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνεςδηλώσεις τουΝ

 9ΑΡΘΡΟ ο 
 (  -  )Εγγυήσεις συμμετοχής καλήςεκτέλεσης

              Οι παρακάτωαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματαή άλλα νομικά πρόσωπαπου λειτουργούνστην 
    -              , Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται το 

 .δικαίωμα αυτό
               Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 

 .ελληνική γλώσσα
              Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Καρδίτσας στο Ταμείο 

  .Παρακαταθηκώνκαι Δανείων
         .    , Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η 

                 εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
 .τωνμελών

ΑΔΑ: ΩΣ91ΩΕΗ-ΘΚΦ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
9.01.    .Εγγύησησυμμετοχήςστοδιαγωνισμό
9.01.01          157  . 4281/2014    Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σύμφωναμε το άρθρο του Ν σε ποσοστό ένα τοις 

 (2%),         . . .      εκατό επί τουσυνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμούτης προμήθειας εκτόςΦ Π Α Για το σύνολο τουδιαγωνισμού 
    2.268,00 €.           ( .η εγγύηση συμμετοχής είναι Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Καρδίτσας αριθ  

3/11543/26-03-2013    ).εγκύκλιος τουΥπουργείου Εσωτερικών
9.01.02          (30)        Η εγγύησησυμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

      .         , προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει η 
 /   ,    ,       ,  αναθέτουσααρχή αναθέτωνφορέας μπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντανα παρατείνει εντός ευλόγου 

 ,  χρονικού διαστήματος τη διάρκεια
      .ισχύος της προσφοράςκαι της εγγύησηςσυμμετοχής

9.01.03            ,  Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια επιστρέφεται μετά 
             (5)    την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και μέσα σε πέντε ημέρες από την 

  .υπογραφήτης σύμβασης
9.01.04   ,            , Οι εγγυήσεις συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει 

      :απαραίτητανα αναφέρουνκαι τα ακόλουθα
1.   .Την ημερομηνία έκδοσης
2.  .Τον εκδότη
3.         (  ).Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται Δήμος Καρδίτσας
4.     .Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής
5.      .Το ποσόνπουκαλύπτει η εγγύηση
6.              .Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνσητουπρομηθευτήυπέρτουοποίου εκδίδεται η εγγύηση
7.            .Τον αριθμό πρωτοκόλλουτης σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής τουδιαγωνισμού
8.      & ,          Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης ή της 

.διζήσεως
9.                    Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

               ,    (3) μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες 
    .από την απλή έγγραφηειδοποίηση

10.      ,         .Ότι σε περίπτωσηκατάπτωσηςτης εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσηςυπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου
11.       .           Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

           (1) .χρόνο ισχύος προσφοράςπου ζητά η παρούσαδιακήρυξη κατά τουλάχιστονένα μήνα
12.             ,     Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του 

.             .Δήμου Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης

9.02   Εγγύησηκαλήςεκτέλεσης
9.02.01              Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία αντιστοιχεί σύμφωνα 

   157  . 4281/2014      (5%),         με το άρθρο του Ν σε ποσοστό ένα τοις εκατό επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο  
. . .Φ Π Α

9.02.02            (    ) Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα Δήμος ή νομικό πρόσωπο με 
     ( . 3/11543/26-03-2013    )  τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση αριθ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και επιστρέφεται 
              .στονανάδοχοτης προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβήαπό την αρμόδια επιτροπή

9.02.03            –   Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
     ,    -       Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

  ,     .2513/1997 ( ’  139)  ,    Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το Ν Α και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
   .   διατάξεις το δικαίωμα αυτό Μπορούν επίσης να

   . . . .  – . . . . . .            εκδίδονται από το Ε Τ Α Α Τ Σ Μ Ε Δ Ε ή να παρέχονται με γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
      .παρακατάθεσησε αυτότουαντίστοιχουχρηματικού ποσού

9.02.04    ,           ( . 3/11543/26-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση αριθ
03-2013    ),    ,    εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά τη συγκεκριμένη προμήθεια είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός 
(1)              '   έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ αυτή οτιδήποτε 

   26   11389/93   .αναφέρεται στοάρθρο της Απόφασης τουΥπουργείου Εσωτερικών
9.02.05    ,     (   )    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών της 

            .προμήθειας και ύστερααπό την εκκαθάριση τωντυχόναπαιτήσεωναπό τουςδύοσυμβαλλόμενους
   :Σημειώνεται επίσης ότι

9.02.06    ,           Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
     .υποχρεώσεις όλων τωνμελώντης ένωσης

9.02.07               -Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
  . .         -    ,   μέλη της Ε Ε και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη 

   .μετάφρασήτουςστηνΕλληνική

 10Άρθρο ο 
Γλώσσα
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10.01.             ,     Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής καθώς και κάθε έγγραφο της 
,              .Υπηρεσίας θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση  

     .       .Επικρατούσαδιατύπωσηείναι πάντοτεη Ελληνική Οι τυχόνενστάσεις θα υποβάλλονται στηνΕλληνική
10.02    ,       ,   , Τα έγγραφακαι δικαιολογητικά πουθα κατατεθούναπό αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει επί ποινή απαράδεκτου να 

  ,         ,     είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της 
 «Apostile»,        05-10-61 (     . 1497/1984),  σφραγίδας σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της που κυρώθηκε με το ν ώστε να 

   . πιστοποιείται η γνησιότητάτους Η
    ,     ,     ,    μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από τη 

    .μεταφραστική υπηρεσία τουΥπουργείου Εξωτερικών
10.03        ,       Οι έγγραφεςκαι προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ τωνΥπηρεσιών που εμπλέκονται στηνανάθεσηκαι εκτέλεση της 

,  ,         .υπηρεσίας τωνυποψηφίων τωνδιαγωνιζομένωνκαι τουαναδόχουδιεξάγονται στηνΕλληνική γλώσσα
               Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με 

 .διάθεσηδιερμηνέων

 11ΑΡΘΡΟ ο 
-   ΑντίγραφαΜετάφρασηξενόγλωσσωνεγγράφων

1.           ,     Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους γίνονται όμως δεκτά και τα 
,          ( . 2690/99)    αντίγραφα εφόσον έχουν κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν την αποδεικτική ισχύ του 

.πρωτοτύπου
2.  (  )          11   2690/99, Απλά μη επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου του Ν όπως 

  ,      ,       ,  είναι τα ιδιωτικά τα δικαστικά και τα αλλοδαπά έγγραφα γίνονται δεκτά εάν συνοδεύονται από υπεύθυνηδήλωση με την 
        .οποία ο ενδιαφερόμενοςβεβαιώνει την ακρίβεια τωνστοιχείων τους

3.          52   ,   Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου του Κώδικα Δικηγόρων πρέπει να φέρουν 
       .το ειδικό ένσημοπουπροβλέπει η ισχύουσανομοθεσία

4.               Για τα αντίγραφατωναποδεικτικώνφορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουνοι ειδικές για τα αποδεικτικά 
 .αυτάδιατάξεις

5.      ,         1961 (  Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης του κυρωθείσα στην 
    1497/84),              .Ελλάδα με τοΝ πρέπει να φέρουντη σχετική επισημείωση επί τουσώματοςτου εγγράφουή σε πρόθεμα

6.           .Τα αντίγραφατωνφύλλωντης εφημερίδας της κυβέρνησηςδεν χρειάζονται επικύρωση
       ,   :Τα δικαιολογητικά που έχουνσυνταχθεί σε ξένη γλώσσα γίνονται δεκτά εφόσον

-            53    έχουνμεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις τουάρθρου τουΚώδικα Δικηγόρωνή
-                  έχουνμεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα προέλευσης του εγγράφουή 

                  από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην Ελλάδα ή έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη 
          . 3712/2008.μεταφραστική υπηρεσία τουΥπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούςμεταφραστέςτουΝ

 12ΑΡΘΡΟ ο

 ΤεχνικήΠροσφορά

12.01.                Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή 
               ,απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία  

        .οι επίσημοι κρατικοί φορείς και τεχνική μελέτη της διακήρυξης
12.02.   ( )  «   –   »,    Στον υπό φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά η Τεχνική 

  :Προσφοράως εξής
           . Η Τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Στη 

,       ,    pdf,      συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
   .          υποβάλλεται από τον προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

         .   , και του παραγόμενουψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται Σε αντίθετη περίπτωση το 
               pdf.σύστημαπαράγει σχετικό μήνυμακαι ο προσφέρωνκαλείται να παράγει εκ νέουτο ηλεκτρονικό αρχείο

               Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
   ,          ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ο προσφέρωνεπισυνάπτει στην τεχνική του προσφοράψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

  .σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
            Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

     .pdf         (3) ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών εργάσιμων 
     (        ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

).        .δικαιολογητικά Ότανυπογράφονται από τον ίδιο φέρουνψηφιακή υπογραφή
              Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους 

   ,        .έχοντεςυποχρέωσηπρος τούτο δεν απαιτείται να φέρουνσχετική θεώρησηγνησίου υπογραφής
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           «   -Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 »            Τεχνική προσφορά που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην 
              αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

/                .  εκδοθεί συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέακαι κατά συνέπεια δε φέρουντηνψηφιακή τουυπογραφή Ως τέτοια 
            .στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουνεκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλουςφορείς

   Επισημαίνεται ότι ο          , υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς   μεποινήαποκλεισμού, 
      ,      την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά 

       :στοιχεία εντός τουφακέλουΔικαιολογητικώνΣυμμετοχήςστοΔιαγωνισμό

               Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

  ,    ,   ,   Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οργάνωση δομή και μέσα για την 
   ,      Κατασκευή οργάνωνΠαιδικών Χαρών ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και αστικού 
      ,   εξοπλισμού ή συνεργασία με οίκο Παιδικών Χαρών ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας 

  .και αστικού εξοπλισμού β

        ,   Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο Υποψήφιος 
      /       Ανάδοχος και οι κατασκευαστές των υλικών εξοπλισμού πρέπει να πληρούν και να 

  :υποβάλλουντα εξής

12.
03

•       Ο κατασκευαστής θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού   σ  ύστημα διασφάλισης 
  ποιότητας κατά ISO 9001,    . πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό   Όλα τα πιστο-

           . ποιητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς Αντί-
   (  )      γραφα των πιστοποιητικών με θεώρηση πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική 

.          .Προσφορά Σε περίπτωσηπουδεν είναι στα Ελληνικά πρέπει να μεταφραστούν

•        Ο Προσφέρων και υπεύθυνος για την εγκατάσταση      θα διαθέτει επί ποινή αποκλει  -  
σμού,     Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001    πιστοποιημένο από επίσημο ορ-

. γανισμό

    ,       ,Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις ή ισοδύναμες όσο και το σύνολο των ζητούμενων πιστοποιητικών  
             θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης που θα είναι διαπιστευμένος από 

  .        αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης Θα υποβληθούνσε θεωρημένο γνήσιο αντίγραφοτουπρωτότυπου 
     .και θα είναι μεταφρασμέναστα Ελληνικά

12.
04

           Σε περίπτωσηπου οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά θα 
         πρέπει να επισυνάψουν δήλωση συνεργασίας υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του 

    κατασκευαστήμε την οποία

•          θα επιβεβαιώνεται η συνεργασία τουπρομηθευτήμε τονπροσφέροντα

•             θα αναφέρεται ρητά ότι έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού και απο-
         δέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας στον διαγωνιζόμενο μέσα στο 

     αναφερόμενοστηνπροσφοράχρόνοπαράδοσης

•        ότι υπάρχει επάρκεια τωνυλικών και τωνανταλλακτικών

•   δενθαέχε  ι           καμίααξίωσηαπότηνΑναθέτουσαΑρχήκαι ότι η μεταξύτους 
  αμοιβήείναιπροσυμφωνημένη. 

•          :Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένοςκαι ο συνημμένοςπίνακας

 ΠεριγραφήΥλικού Επωνυμία 
Κατασκευαστή

Ημερομηνί
 α Δήλωσης 

Συνεργασία
ς
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,             Ειδικότερα οκάθεδιαγωνιζόμενοςυποχρεούταιναυποβάλειυποχρεωτικάκαι μεποινήαποκλεισμούτα παρακάτω 
  :δικαιολογητικάτεχνικήςικανότητας

1.       Υπεύθυνη δήλωση ή άλλο αποδεικτικό έγγραφοότι        τα προσφερόμενα προϊόντα να προβλέπονται για την χρήση 
   1-14 .από παιδιά ηλικίας ετών

2.         Έγγραφαπουνα αποδεικνύουνότι τα προσφερόμεναπροϊόνταφέρουν    πιστοποίηση απόφορέαελέγχου 
              και πιστοποίησης διαπιστευμένουγια τον σκοπό αυτό και είναι σε συμμόρφωσημε το σύστημα διαχεί-

  ρισης ποιότητας ISO 9001      ,    ή ισοδύναμου προτύπουγια τον σχεδιασμό την κατασκευή και τοποθέτηση 
     . εξοπλισμούπαιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού

3.             Έγγραφαπου να αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα όργανα παιδικής χαράς είναι πιστοποιημένα από 
             φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για τον σκοπό αυτό και είναι σε συμμόρφωση σύμ-

         EN 1176   EN 1177 (  5φωναμε τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπωνΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ άρθρο  
  της με . 28492/11-5-2009  )αρ υπουργικής απόφασης .

4.             -Υπεύθυνηδήλωσηότι τα προσφερόμεναόργαναπαιδικής χαράς θαφέρουντην ειδική σήμανση πινακί-
             ,  δα σε ευκρινές σημείο του παιχνιδιού με την επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή έτος κατα-

,      ,       , σκευής αριθμό σειράς παραγωγήςτουκάθε οργάνου την ελάχιστη και μέγιστηηλικία τωνπαιδιών τον 
              μέγιστο αριθμό χρηστώνπου μπορούννα χρησιμοποιήσουν για το κάθε όργανο που προσφέρει ο κατα-

,          1176   1177 (  5  σκευαστής καθώς και αναφοράστα πρότυπατης σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΝ άρθρο της με 
. 28492/11-5-2009  )αρ υπουργικής απόφασης .

5.        ( .  1   7     Παροχή εγγύησης για τα όργανα παιδικής χαράς σχετ άρθραΠΧ έως ΠΧ του τεύχους τεχνικής πε-
)    (5) .ριγραφής για τουλάχιστονπέντε έτη

6.               Όλα τα συνοδευτικά έγγραφαγια τις τεχνικές προδιαγραφέςτουκάθε υλικού όπως επίσης και συνοδευ-
    .τικό φωτογραφικόυλικό όπουαπαιτείται

7.              Κάθε άλλο έγγραφο σχετικά με τα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικής περιγραφής και αποδεικνύει 
            την επάρκεια και συμμόρφωσητωνπροσφερόμενωνπροϊόντωνμε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγρα-
.φής

8.              Σε περίπτωσηπουοι προσφέροντεςδενθακατασκευάσουντα προσφερόμεναυλικάθαπρέπεινα 
         επισυνάψουνδήλωσησυνεργασίαςυπογεγραμμένηαπό τον εκπρόσωποτου κατασκευαστήσύμ-

     . 12.04  . φωναμετοπαραπάνωυπόδειγμααριθμ τηςπαρούσας

 13Άρθρο ο 
 ΟικονομικήΠροσφορά
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
 ( ) *    «  »      Στον υπο φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

.φορέα
     Η Οικονομική Προσφοράυποβάλλεται ηλεκτρονικά    επίποινήαπορρίψεως  ( )  «  ».στον υπό φάκελο Οικονομική Προσφορά
  ,         . Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Στην 

,       ,    pdf,      συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
   .          υποβάλλεται από τον προσφέροντα Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

    και τουπαραγόμενουψηφιακά υπογεγραμμένου
    .    ,       ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

         pdf.προσφέρωνκαλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
               ,Εφόσον η οικονομική προσφοράδεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος  

        .ο προσφέρωνεπισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένατα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

 14ΑΡΘΡΟ ο 
     Ηλεκτρονικήαποσφράγισητωνπροσφορώνκαι αξιολόγηση

14.01.        (1)      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μια εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
      _  _  _  _  _     _  _  _  _  . .,    υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την ημέρα και ώρα π μ μέσω των αρμόδιων 

      ,       πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 
      .για την ανάθεσηδημοσίωνσυμβάσεωνκαι διαδικασιών

14.02.             ( )Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών υπό φακέλων 
«    ».    ( )    Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά Οι ηλεκτρονικοί υπο φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

        ,     αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που 
               θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 

.αυτών
14.03.        ( )   «   –  Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υπο φακέλων Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική 

»,             Προσφορά οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
.  ,       ( )  «  »,  αποσφραγίσθηκαν Ομοίως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υπο φακέλων Οικονομική Προσφορά οι 

      ,      προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
            .περιεχόμενοτωνπροσφορώνπουαποσφραγίσθηκανπροκειμένουνα λαμβάνουνγνώσητωντιμώνπουπροσφέρθηκαν

14.04.    Διαδικασία Ηλεκτρονικής ΑξιολόγησηςΠροσφορών
              Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

     ,         αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την 
          .ανάθεσηδημοσίωνσυμβάσεωνκαι τωνδιαδικασιών της κατά περίπτωσηΑναθέτουσαςΑρχής

     :Συγκεκριμένα μέσααπό το Σύστημα ιδίως
•       ,           ,Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της  

   ,         πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση 
    .φακέλωνκαι υπο−φακέλωντωνπροσφορών

•              Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 
     .τωνφακέλωνκαι υποφακέλωντωνπροσφορών

•             Η αναθέτουσααρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης τωνηλεκτρονικών προσφορών
•              .Οι συμμετέχοντεςστοδιαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχήή την απόρριψητης προσφοράςτους
•              Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού 

     –       απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
    –          δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών 

  .πουτουςορίζονται

 15ΑΡΘΡΟ ο 
  Χρόνοςισχύοςπροσφορών

15.01.           (4)     Οι προσφορές ισχύουνκαι δεσμεύουντους ενδιαφερόμενουςγια χρονικό τεσσάρων μηνώναπό την επόμενη της 
  .διενέργειας τουδιαγωνισμού

15.02.         .Προσφοράπουορίζει μικρότεροχρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη
15.03.       ,     ,     , ’Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την λήξη της κατ  

   (4)  .            ανώτατο όριο τέσσερις μήνες Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
,     ,         προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

,        .διαγωνισμού αποδεχόμενοςτην εκ νέουπαράταση ισχύος της προσφοράς
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

 16ΑΡΘΡΟ ο 
- Ενστάσεις Προσφυγές

          ,      ,Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν  
            υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένη από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(  15  ),   :άρθρο τουΕΚΠΟΤΑ ως εξής
16.01.     ,      Κατά της διακήρυξης τουδιαγωνισμού στηναρμόδια για τη διενέργεια του

 ,            ,   διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
   .      ,    ημερομηνία υποβολής των προσφορών Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

        .   ,   . της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής τωνπροσφορών Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα Η  
              (5) ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε εργάσιμες 

      .          ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 
.        ,     ,    φροντίδα Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης με απόφαση της 

             (20)Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι  
      ημερώναπό την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής

      .   ,    ,ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Στην περίπτωση αυτή όσον αφορά τη δημοσίευση  
         .ακολουθείται η ίδια διαδικασία πουπροβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις

16.02.             '  ,  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν μόνο από 
               προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και 

       ,          για λόγουςπουανακύπτουνκατά το αντίστοιχο στάδιο στηναρμόδια για τη διενέργεια τουδιαγωνισμούυπηρεσία κατά τη 
  ,             διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

 . αντίστοιχουσταδίου Η
        ,       ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

      .        αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
    ,   .γνωμοδότησήτουστηνΟικονομική Επιτροπή πουαποφαίνεται τελικά

16.03.      ,         Οι παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν την κατακύρωση 
 ,              του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

-       . . .,     .Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κατά τις διατάξεις τουΔ Κ Κ όπωςαυτός ισχύει σήμερα
16.04.          ,   Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής 

 ,   .της σύμβασης δε γίνονται δεκτές
     ,           0,10Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το  
   (0,10%)        ,        επί τοις εκατό επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι  

   (1.000)      (5.000) . ( . 35 .3377/2005).μικρότεροτωνχιλίων και μεγαλύτεροτωνπέντεχιλιάδων ευρώ ΑΡ Ν

 17ΑΡΘΡΟ ο 
 Αξιολόγησηπροσφορών

17.01.         (  ),       Η κατακύρωσητης προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές τουοποίου η προσφοράείναι αποδεκτήμε 
  ,        ,    βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους που θα προσφέρει το 

     (%)        .μεγαλύτεροποσοστόέκπτωσηςστα εκατό στηνπροϋπολογιζόμενησυνολική αξία τωνπρος προμήθεια ειδών
         (  ),     Η κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών θα γίνει σε προμηθευτή ή προμηθευτές του οποίου η προσφορά είναι 

    ,        ,   αποδεκτήμε βάση τουςκαθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφέςκαι τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους πουθα προσφέρει 
      (%)     .το μεγαλύτεροποσοστόέκπτωσηςστα εκατό στησυνολική τιμή της μελέτης
          :Τα παρακάτωστοιχεία λαμβάνονται υπόψηγια την αξιολόγηση τωνπροσφορών

)               .α Η συμφωνία της προσφοράςμε τουςόρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφέςτης μελέτης
)    .β Ο ανταγωνισμός πουαναπτύχθηκε
)                γ Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην 

      .αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερέςυλικό
17.02.                 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορέςπουπεριέχουντην αυτήακριβώς έκπτωσηκαι είναι σύμφωνεςμε τουςόρους και 

    .τις τεχνικές προδιαγραφέςτης διακήρυξης
17.03.          Σε περίπτωσηπουπερισσότεροι προσέφεραντο ίδιο ποσοστόέκπτωσης

           ,  .η επιτροπήτουδιαγωνισμούδιενεργεί κλήρωσημεταξύ αυτώνπου είχαν ισότιμες προσφορές παρουσία αυτών
17.04.           ,   ,  Προσφοράπου είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από 

           .προηγούμενηγνωμοδότησητουαρμόδιου οργάνουγια την αξιολόγηση τωναποτελεσμάτωντουδιαγωνισμού
17.05.    ,           Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

 ,            διαγωνισμούοργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφέςτης διακήρυξης απορρίπτονται 
 .    ,       .ως απαράδεκτες Αντίθεταδεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενεςαποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
17.06.             ,  Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ύστερα από 

   ,        .    γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας Η απόφαση για την 
                 κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να 

 ,    καταρτιστεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο
.μειοδότης

 18ΑΡΘΡΟ ο

  Ανακοίνωσηκατακύρωσηςανάθεσης

18.01.        ,    ,   Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει 
   :τουλάχιστοντα παρακάτωστοιχεία

)  .α Το είδος
)  .β Την ποσότητα
)  .γ Την τιμή
)    ,             .δ Την απόφασητης κατακύρωσης με τουςόρους της διακήρυξης και τις τυχόναποδεκτές τροποποιήσεις τωνόρωναυτών
)      .ε Τα στοιχεία της απόφασηςτελικής έγκρισης

)     .Στ Την προθεσμία υπογραφήςτης σύμβασης
18.02.         ,        Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 

  .αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα
18.03.    :Προθεσμία υπογραφήςτης σύμβασης

      ,       (10)   Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα ημέρες από την 
   ,          ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την 

    . προβλεπόμενηεγγύησηκαλής εκτέλεσης αυτής
              15    Ο προμηθευτήςμπορεί να προσέλθει για την υπογραφήτης σύμβασης το αργότερομέσα σε ημέρες από την ημερομηνία 

  .    ,         κοινοποίησης της ανακοίνωσης Στη περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά 
  (10)       .από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης

                Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
   . ,            (10)αναγγελίας της σχετικής πίστωσης Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα  

,   ,          ημερών που αναφέρεται παραπάνω ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 
 .της σύμβασης

18.04.        ,       Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην 
,  ,     ,       Ελλάδα εάν υπάρχει σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 

.             ,  προμηθευτή Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης η εγγύηση 
            ,    καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εξωτερικό η δε εγγύηση 

συμμετοχής
             .παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεσηκαι αποδοχήτης εγγύησηςκαλής εκτέλεσης

18.05.      ,       ,   Πριν από την υπογραφήτης σύμβασης η επιχείρηση στην οποία έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει 
    8   1599/86,           υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της καταδικαστική απόφαση κατά την 

   3   3310/2005,        3   3414/2005.  έννοια του άρθρου του Ν όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο του Ν Η υπεύθυνη 
               δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό 
,  πρόσωπο και στις

  ,          περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών όπως προκύπτει από επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του διοικητικού 
  .συμβουλίου της επιχείρησης

       .  3310/2005,      .  3414/2005   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν και της κοινής 
  20977/2007.  ,        ,υπουργικής απόφασης Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο  

      28  .σύμφωναμε τα οριζόμενα στοάρθρο της παρούσας
18.06.         ,      , Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται 

     ,      ,   έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα 
   34  35     . . .οριζόμεναστα άρθρα και τουΕνιαίου ΚανονισμούΠρομηθειώνΟ Τ Α

 19  ΑΡΘΡΟ ο :  Διάρκειασύμβασης

19.01.                (75)  Η σύμβαση της προμήθειας θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφήςτης και έως εβδομήνταπέντε ημέρες από 
  .την παραπάνωημερομηνία

 20ΑΡΘΡΟ ο

Σύμβαση
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20.01.    ,    , Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που
      .        .υπογράφεται και από τα δύοσυμβαλλόμεναμέρη Ο μειοδότηςυπογράφει σύμβασημε τοΔήμο Καρδίτσας

20.02.                 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και  
  :τουλάχιστοντα εξής

)      .α Τον τόποκαι χρόνουπογραφήςσύμβασης
)   .β Τα συμβαλλόμεναμέρη
)       .γ Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα
)     .δ το ποσοστόέκπτωσηςπουπροσφέρθηκε
)  ,      .ε Τον τόπο τρόποκαι χρόνοπαράδοσηςτωνειδών

)     .στ Τις τεχνικές προδιαγραφέςτωνειδών
)   .ζ Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
)   .η Τις προβλεπόμενεςρήτρες
)      .θ Τον τρόποεπίλυσης τωντυχόνδιαφορών

)   .ι Τον τρόποπληρωμής
)      ,  ια Τον τρόποαναπροσαρμογήςτουσυμβατικού τμήματος εφόσονπροβλέπεται

.αναπροσαρμογή
)     .ιβ Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
)    .ιγ Την παραλαβή τωνειδών

20.03.                  Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχώνπου τη 
,                 ,   συνοδεύουν πουμε την προσφοράτουαποδέχεται ο ανάδοχοςή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία 

  .συμφωνεί ο ανάδοχος
           .Η σύμβασηδεν μπορεί να περιέχει όρουςαντίθετουςμε τα παραπάνωστοιχεία

20.04.   ,              Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτοπροβλέπεται από συμβατικό όρο ή ότανσυμφωνήσουνπρος τούτοκαι τα δύο 
 ,      .συμβαλλόμεναμέρη ύστερααπό γνωμοδότησητουαρμόδιου οργάνου

20.05.      :Η σύμβασηθεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν
)       ,     α Παραδόθηκε ολόκληρηη ποσότηταή μέρος αυτής εάν αυτόπουπαραδόθηκεσε

  ,    ,         περίπτωση διαιρετού είδους υπολείπεται μεν της σύμβασης κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
       .ασήμαντοή ως μη αναγκαίο από την υπηρεσία

)   (   )    .β Παραλήφθηκεοριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότηταπουπαραδόθηκε
)      ,       .γ Έγινε η αποπληρωμήτουσυμβατικού τμήματος αφούπροηγουμένωςεπιβλήθηκαν τυχόνκυρώσεις ή εκπτώσεις
)           δ Εκπληρώθηκαν και οι τυχόνλοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο

      ,      .συμβαλλόμεναμέρη και αποδεσμεύθηκανοι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενααπό τη σύμβαση

 21ΑΡΘΡΟ ο 
- -  -  Χρόνος τόπος τρόποςπαράδοσηςπαραλαβή

21.01.        ,        Ο προμηθευτήςυποχρεούται χωρίς καθυστέρησηκαι με βάση την τεχνική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφέςνα 
     .     ,    προμηθεύσει τα αγαθά της παρούσας προμήθειας Τυχόν έξοδα μεταφοράς ή άλλα όπως περιγράφονται στην τεχνική 

    ,   .μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές βαρύνουντον προμηθευτή
21.02.                 ( .Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο Δήμος Καρδίτσας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του αριθ  
3/11543/26-03-2013  εγκύκλιος του

 ).Υπουργείου Εσωτερικών
21.03.                ,  Ο κάθε φορέας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνει σκόπιμο προκειμένου να 

               διαπιστώσει και να εξασφαλίσει την συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων ειδών με αυτήν των Ελληνικών και  
  . Κοινοτικών ποιοτικών διατάξεων

 22  ΑΡΘΡΟ ο :   Κήρυξηπρομηθευτήέκπτωτου

22.01.                 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική 
,                σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
   ’ ,     ,     δικαίωμα που απορρέει απ αυτή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

.οργάνου
22.02.                Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτοςαπό τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 

   ’ ,   ,      ,   του που απορρέει απ αυτήν εφόσονδεν φόρτωσε παρέδωσεή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό 
       ,       27  . . .  11389/93χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο της Κ Υ Α  

« . . . . . ».Ε Κ Π Ο Τ Α
22.03.             , :Ο προμηθευτήςδεν κηρύσσεται έκπτωτοςαπό την κατακύρωσηή ανάθεσηή τηνσύμβαση όταν

)               .α Η σύμβασηδεν υπογράφηκεή το υλικό δενφορτώθηκεή παραδόθηκε με ευθύνητουφορέα
)    .β Συντρέχουνλόγοι ανωτέραςβίας
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22.04.            ’    Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ αυτόν οι κυρώσεις που 

   33  35  . 11389/1993     ( . . . . . .).αναφέρονται στα άρθρα και της αριθμ απόφασηςτουΥπουργούΕσωτερικών Ε Κ Π Ο Τ Α

 23ΑΡΘΡΟ ο

 Εγγυήσειςποιότητας

28.01.                ,Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα αγαθά είναι αρίστης ποιότητας  
        σύμφωναμε τουςόρους και τις σχετικές προδιαγραφές

28.02       ,   ’ ,     Ο Δήμος Καρδίτσας διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία θ ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
   .      ’ ,    παραπάνωδιαβεβαιώσεις του προμηθευτή Ο προμηθευτήςέχει την υποχρέωσην αντικαταστήσει ύστερααπό αίτηση του 

 ,   ,    (10)  ,     κάθε φορέα κάθε ποσότητα αγαθού μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες αφότουδιαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 
. διαβεβαιώσεων

           , ’  Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων αγαθών κι αποστολής των νέων σ αντικατάσταση των 
 ,    .ακατάλληλωνπροϊόντων θα βαρύνουντον προμηθευτή

 24ΑΡΘΡΟ ο

 -   –Τρόποςπληρωμήςαπαιτούμεναδικαιολογητικά Κρατήσεις

24.01.       ,       ,   Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων πετρελαιοειδών θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού αμέσως μετά την 
 ,             .παραλαβήαυτών με την έκδοσηχρηματικών ενταλμάτωνπληρωμήςπουθα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά

24.02.    ’        .Ο ανάδοχοςυπόκειται σ όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει τωνκείμενωνδιατάξεων
24.03.              (60)   Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από τον κάθε φορέα εξήντα ημέρες μετά την 

    ’ ,         ,υποβολή του τιμολογίου πώλησης απ αυτόν τότε ο συγκεκριμένος φορέας καθίσταται υπερήμερος κι οφείλει τόκους  
 ’     ,      .  /  166/2003 (  138/ ).  χωρίς ν απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π Δ τος ΦΕΚ Α Η  

               υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης τουπρωτοκόλλουοριστικής ποιοτικής 
 και ποσοτικής

.παραλαβής

 25ΑΡΘΡΟ ο 
 Λήψηπληροφοριών

25.01.                 24413-Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τοΔήμο Καρδίτσας τηλ
50797
25.02.     ’         Πλήρες τεύχος της διακήρυξης θ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας στο διαδίκτυο www.karditsa – 
city  .gr  ->    ->  -       . . . .εφημερίδα υπηρεσίας διαγωνισμοί διακηρύξεις και στη διαδικτυακή πύλη του Ε Σ Η ΔΗ Σ  
www.promitheus.gov.gr.
25.03.            Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

    ,             το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης αυτές παρέχονται ως και την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των 
.προσφορών

 26ΑΡΘΡΟ ο 
-ΔημοσίευσηΤοιχοκόλληση

26.01.         ,      Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 
                ,παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις  

        5  N. 2690/1999,      εφαρμοζόμενωνκατά τα λοιπά τωνδιατάξεωντουάρθρου του τωνδιατάξεωνγια το ηλεκτρονικό δημόσιο 
( / .40.4/3/1031/2012  ’ 1317/23.04.2012)        2  έγγραφο ΥΑΠ Φ ΦΕΚ Β και αυτώντης περίπτωσης β της παραγράφου τουάρθρου 

6  . 4155/2013.τουν
26.02.              Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

        5 . 1  . 11389/93 .     3 Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωναμε το άρθρο παρ της αριθμ Υπ Απόφασης και του άρθρου τον 
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. 3548/07    ,          Ν σε δύοοικονομικές εφημερίδες σε δύοημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και σε μια εβδομαδιαία νομαρχιακή 

.εφημερίδα
26.03.           ,   .Επίσης η περίληψητης διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στοΔημαρχιακό Κατάστημα με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης
26.04.            ,   Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας όπου θα παρέχεται 

,     ’ .ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβασησ αυτά
26.05.      ,         ,   Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και 

,              ,επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωσηαπό τονπρομηθευτήπουανακηρύχθηκε ανάδοχοςμε τη διαδικασία  
     . (  4 . 3  . 3548/2007).με τηνπροσκόμιση τωννόμιμωνπαραστατικών άρθρα παρ τουν

 27ΑΡΘΡΟ ο 
 Άλλαθέματα

27.01.          ,      . /  60/2007,Για κάθε θέμα πουδεν ρυθμίζεται από την παρούσαδιακήρυξη έχουν εφαρμογήοι διατάξεις τουΠ Δ τος  
 .  2286/95      11389/93 ( ),       του Ν και της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 

    ,  .αναφέρονται στοπροοίμιο της διακήρυξης όπως ισχύουν

 28   -ΑΡΘΡΟ οΕιδικοί όροι Ασφάλιση

      . .        Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να ασφαλίσει στο Ι Κ Α και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κύριας και 
            . .   επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει σύμφωνα με τις περί Ι Κ Α και λοιπών 

   .ασφαλιστικών ταμείων κείμενες διατάξεις
            , Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχημάτων σε 

          .    . . .,  ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα εντός χώρας κράτους μέλους της Ε Ε και του Ε Ο Χ εφόσον 
       . . .  .         το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται στις περί Ι Κ Α διατάξεις Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο 
    .και για το αλλοδαπόπροσωπικό

               ( ,Ο προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου κλοπή  
, , , .),             .φθορά φωτιά κατολισθήσεις κλπ τα αγαθά που θα παραδώσει και για χρόνο έως τη λήξη της σύμβασης  

             Αντικείμενο ασφάλισης θα είναι η συνολική αξία των προς προμήθεια αγαθών συμπεριλαμβανομένων των 
   ,     (   ) τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών θετικών ή αρνητικών του 

 .         ,   συμβατικού τμήματος Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ζημιάς ή 
,              ( .καταστροφής μερικής ή ολικής που οφείλονται ή που προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία δηλ  

 ,  ,        (Manufacturer’s Risk),ανωτέρα βία τυχαία περιστατικά καθώς επίσης λανθασμένη μελέτη ή και κατασκευή  
 ,   .),         ελαττωματικά υλικά λανθασμένη εργασία κλπ με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθωςεξαιρούνται και δεν 

     «   »  ( . . , , ,καλύπτονται από τα συνήθηασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ π χ πόλεμος εισβολή ανταρσία  
 , , ,       . . .).  λαϊκή εξέγερση επανάσταση κατάσχεση μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ λ π Οι  
    ,     ,  .  βλάβες και καταστροφέςαπό σεισμούς πλημμύρες και άλλα παρόμοια ατυχήματα θα καλύπτονται Επίσης θα 

       .        καλύπτονται οι απαιτήσεις έναντι τρίτωναπό αστική ευθύνη Με την ασφάλιση αυτήθα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ  
           ΕΥΘΥΝΗ του προμηθευτήΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις 

 ,   ,  ,      ,    σε τρίτους για σωματικές βλάβες ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα ακίνητα ή 
   ,          , , κινητά ή και ζώα που προξενούνται σε όλη την διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών συντηρήσεων επισκευών 

  . . .,          αποκατάστασης ζημιών κ λ π οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των 
   .           συμβατικών υποχρεώσεωντουπρομηθευτή Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται επίσης η αστική ευθύνητου 
  ,        ,      ,προμηθευτή έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες σε πράγματα ακίνητα ή κινητά ή και ζώα  

        . πουπροξενούνται από τα αυτοκίνητα και μηχανήματατουπρομηθευτή
                Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του κυρίου του έργουκαι της ΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας του που 

    922    (  ).   ,   απορρέει από το άρθρο τουαστικού κώδικα ευθύνηπροστήσαντος Η ΔιευθύνουσαΥπηρεσία το εν γένει 
 ,        ,   ,   προσωπικό της οι τυχόν σύμβουλοί της και το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωναμε 

         (CROSS LIABILITY).τουςόρουςκαι τις εξαιρέσεις της διασταυρούμενηςευθύνηςαλλήλων
          :Το πακέτο της ασφαλιστικής κάλυψηςθα έχει τουλάχιστοντα παρακάτωόρια

) α      : 150.0000,00€Για σωματικές βλάβες κατ́ άτομο
) β      : 300.0000,00€Για σωματικές βλάβες κατά γεγονός
) γ      : 150.0000,00€Για υλικές ζημιές κατά γεγονός
) δ        : 300.000,00€Ανώτατοόριο για όλη την περίοδοασφαλίσεως

         (75 ).Διάρκεια της ασφάλισης ορίζεται ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας ημέρες
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               Κατά την σύναψη των παραπάνω ασφαλίσεων ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται και να λαβαίνει υπόψη τις 

       . . .,       διατάξεις των νόμων των νομοθετικών διαταγμάτων κανονισμών κ λ π που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην 
.Ελλάδα

        .  .   Ο προμηθευτήςπρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κλπ των ασφαλιστηρίων Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές 
        .,      καλύψεις οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι εξαιρέσεις απαλλαγές κλπ υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική 

   ,    .έγκριση της ΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας τουκυρίου του έργου
              Οι παραπάνω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του 
,     ,          προμηθευτή που απορρέουν από την σύμβαση ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τα σχετικά ασφαλιστήρια 

, , , ,  . . .      συμβόλαια εξαιρέσεις εκπτώσεις προνόμια περιορισμούς κ λ π και ο προμηθευτής παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος 
                 για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω 

.ασφαλιστηρίων
             Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις παραπάνω ασφαλιστικές 
              , υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν σαν μη ικανοποιητικές από την Διευθύνουσα Υπηρεσία η 

                τελευταία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του προμηθευτή τα πιο πάνω ασφαλιστήρια και να 
 (      )           παρακρατήσει εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας το ποσό των ασφαλίσεων είτε από το λαβείν του είτε με 

         .κατάπτωσηανάλογουποσούαπό την εγγυητική επιστολή τουκαλής εκτέλεσης
,              Επίσης σε περίπτωση που ο προμηθευτής αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο 

  ,            ποσό των ασφαλίστρων η Διευθύνουσα Υπηρεσία για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση του ή των ασφαλιστηρίων 
      ,         δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του προμηθευτήκαι να τα παρακρατήσει από 

  ,    .το λαβείν του σύμφωναμε τα προηγούμενα
             . . .  ,Η ΔιευθύνουσαΥπηρεσία επιφυλάσσει σε αυτή το δικαίωμα να παρακρατεί από το λαβείν κ λ π τουπρομηθευτή  

                . . .,  κάθε ποσό που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων απαλλαγών κ λ π σύμφωναμε 
     .τουςόρους τωνεν λόγωασφαλιστηρίων

              ,Σε περίπτωσηπου η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο προμηθευτήςσυνομολόγησε τις παραπάνωασφαλίσεις  
     (   )     . . .     , παραλείψει ή αρνηθεί να εξοφλήσει μερικά ή ολικά οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη κ λ π για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ο 

              . . ., προμηθευτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ λ π σύμφωνα 
              με τους όρους της παρούσας σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε 

     ,  ,        ,  λογαριασμό του προμηθευτή ή εγγύησή του οποιασδήποτε φύσης τα ποσά που κατά την κρίση της απαιτούνται για την 
      .αποκατάστασητης εν λόγωζημιάς ή βλάβης

   ,            Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει ασφαλιστήριο 
    .συμβόλαιο σύμφωναμε τα παραπάνω

Β. Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισμού ως 
εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα

1. Μαρία Δημητρακοπούλου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Ιωάννα Σφέικου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3. Χαράλαμπος Τσιλίκας ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων 

Μηχανικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα

1. Βασίλειος Βασίλογλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. Παναγιώτης Τσεκούρας ΠΕ Μηχανικών-Τοπογράφων 

Μηχανικών
3. Θεόδωρος Μυλωνάς ΠΕ Μηχανικών-Τοπογράφων 

Μηχανικών

ΑΔΑ: ΩΣ91ΩΕΗ-ΘΚΦ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:
          

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
207/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  

ΑΔΑ: ΩΣ91ΩΕΗ-ΘΚΦ
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