
                                                                       
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
              ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης                            Αρ. πρωτ. 44338/04-12-2015 
Κανάρη 18, 82131 Χίος 
Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. 
Τηλ. : 22713 51702-713 
Φαξ : 22713 51721 
e-mail: promithies@chios.gov.gr  
 
 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 
με κριτήριο την Συμφερότερη τιμή 

 
  

Ο Δήμαρχος Χίου 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

Α) Τις διατάξεις: 

1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 
19/Α) 

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 

3) Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου 
προς το Κοινοτικό Δίκαιο...» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
κ.λ.π.(Φ.Ε.Κ.43) 

5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 

6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 
151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 

7) Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

8) Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014) 

 Β) Την υπ’ αριθ. 759/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διακομιστή». 

 Γ) Την υπ’ αριθ. 704/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές, καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια 
και ψηφίστηκε  η απαιτούμενη πίστωση των 40.000,00 ευρώ και ο σχετικός Διατάκτης (Α-
1482/17-11-2015) και 10.000,00 ευρώ για το 2016. 

 
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διακομιστή, 

 προϋπολογισμού 49.999,48 ευρώ (με το ΦΠΑ) 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 
 
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την 
προμήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα: 
 

 

 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΆΡΘΡΟ 1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Δημαρχείο Δημοκρατίας 2 (1ος Όροφος)  στις 
15-12-2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες.  
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 
δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανείς ενδιαφερόμενος, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Υπηρεσία με τους ίδιους όρους Διακήρυξης και τις ίδιες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
ΆΡΘΡΟ 2. Δεκτοί στο διαγωνισμό – Δικαιολογητικά 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νομικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισμοί 
 
 
 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :  

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
Α. Έλληνες πολίτες και ημεδαπά νομικά πρόσωπα  

1) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 
4, παρ 3 Ν. 2286/95 όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του 
υποβάλλοντος την προσφορά, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής όπου: 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ. TEM. ΤΙΜΗ 

1 H/Y χρήστη των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 1 ΤΕΜ 655,00  15 9.825,00 € 

2 Οθόνη Η/Υ των τεχνικών προδιαγραφών παρ. 3 ΤΕΜ 280,00  25 7.000,00 € 

3 Εξυπηρετητή (server) εικονικών μηχανών ΤΕΜ 25.000,00  1 25.000,00 € 

4 Μεταγωγέα ethernet (switch)  ΤΕΜ 1.278,00  1 1.278,00 € 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   43.103,00 € 

ΦΠΑ 16%  6.896,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.999,48 € 
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 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο 

όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 
 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης 

κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.  

3) Εγγύηση συμμετοχής ποσού 862,00 ευρώ ίση με το 2% του προϋπολογισμού (χωρίς το Φ.Π.Α.) των 
ειδών για τα οποία δίνεται προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14, ισχύουσα 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως αυτή 
καθορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.    

4) Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 
αξιολόγηση των προσφορών. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: 

 ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών του 
δημόσιου τομέα και ότι δεν έχουν στερηθεί για οποιοδήποτε λόγο του δικαιώματος 
συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς, 

 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 
 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, 
 ότι δεν έχουν φανεί ασυνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς 

το Δήμο Χίου ή προς τις λοιπές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, 
 ότι δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία, 
 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

6) Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται: 
           -    Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό 
καταστατικό ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
            -    Το τελευταίο καταστατικό σε ευκρινή φωτοαντίγραφο από το πρωτοδικείο καθώς και οι 
τυχόν τροποποιήσεις του με τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 

Σημείωση: Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω 
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν 
τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 
που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να 
προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 
διαγωνισμό. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 
εταιρείες. Εάν όμως το περιεχόμενο των υπεύθυνων αυτών δηλώσεων αφορά αυστηρά 
προσωπικά – προσωποπαγή στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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(καταδίκες, επαγγελματικά παραπτώματα, κλπ), τότε οι Υ.Δ. θα πρέπει να υπογράφονται μόνο 
απ’ αυτόν και όχι από νόμιμο αντιπρόσωπό του. 
 
Β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση των δικαιολογητικών στη χώρα 
εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το άρθρο 7  παράγραφος 1 
του Κανονισμού. 
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 
προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.   

 

 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

ΆΡΘΡΟ 3. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών 
1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται 
προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα 
προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού 
προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το 
κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη 
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις.  

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή 
μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου 
και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να 
επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  

4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 
σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  
               β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
               γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης 
               δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
 
1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,  τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

2) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. 

5) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε 
από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

6) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 5. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις 
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 
αξιολογηθούν.  

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς εκτός κι εάν το έχει ζητηθεί από την 
υπηρεσία κάποια διευκρίνιση.  

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, 
είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.   
 
 
ΆΡΘΡΟ 6. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. 
Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, 
δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
 
 
 ΆΡΘΡΟ 7. Τιμή προσφοράς 
1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για 
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
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3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία 
τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

 
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται 
για τη σύγκριση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και 
προέλευση του εισαγόμενου μέρους του εγχώριου προϊόντος. Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις, μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το εισαγόμενο μέρος. Να 
αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων 
εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο 
επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της 
προσφερόμενης τιμής. 
 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται 
για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το 
μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής. β. Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα 
μέρος της προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, 
συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που 
προσφέρονται για την εκτέλεση της προμήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. 
Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση 
του εισαγόμενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. 

5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη 
μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ 
αυτά σύμφωνα με την παράγραφο. 

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις 
τιμές των μερών. 

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 8. Υποβολή προσφορών 
1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΟΔΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 
Τ.Κ: 821 31, ΧΙΟΣ. Υπόψη: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη ημερομηνία 15/12/2015 και ώρα 10:30πμ, 
μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
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3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 10:00πμ  
μέχρι την ώρα 10:30. 

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 9. Εγγυήσεις 
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. 

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό 862,00 ευρώ  που 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., για την συνολική ποσότητα 
που θα προσφερθεί. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που 
ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

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

65 Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B 

 
 
ΆΡΘΡΟ 10. Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Ο 
Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 11. Αποσφράγιση προσφορών 
1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. 

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 
φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την 
Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χίου. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 12. Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα συσταθεί για το σκοπό 
αυτό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

../../../Michalis/AppData/Roaming/DELIJOHN/AppData/Local/Temp/11389_93ar26.doc
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Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.  
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:  
-Η τιμή  
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών  
-Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  
-Οι όροι πληρωμής.  
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτούνται. 
-Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  
-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.  
-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον 
ενδιαφερόμενο φορέα.  
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 
-Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον 
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το 
αυτό αποτέλεσμα.  
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και 
με βάση την παρακάτω διαδικασία:  
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος 
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε δυο ομάδες, όπως 
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.  
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η βαθμολογία κάθε επιμέρους 
κατηγορίας καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις 
της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 
στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Οι προσφορές που θα βαθμολογηθούν με λιγότερο από 80 έστω 
και σε μια κατηγορία αποκλείονται. Η συνολική βαθμολογία σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 
της ομάδας.  
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των 
σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη, τιμή προσφοράς.  
Δηλαδή η βαθμολογία κάθε προσφοράς = (Βαθμολογία Α1) Χ 40% +  (Βαθμολογία Α2) Χ 30% + 
(Βαθμολογία στοιχείων Β1) Χ 10% +  (Βαθμολογία στοιχείων Β2) Χ 20% / τιμή προσφοράς   
 

 Α. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

Α1 1.Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές (Θα αναφέρονται με 
σαφήνεια οι προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών αναλυτικά). 

40 

Α2 
2.Φιλοσοφία, αρχιτεκτονική – ποιότητα κατασκευής – αξιοπιστία 30 

 Β. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

Β1 1.Χρόνος παράδοσης 10 

Β2 2.Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, Συντήρηση μετά το πέρας του χρόνου 
εγγύησης (χρόνος, κόστος) 

20 

 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  
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Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο παραδίδει στην 
Οικονομική Επιτροπή. 
 
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 σε 
αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
από αυτήν: 
 
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται: 
-       Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συμβιβασμό (διαδικασία εξυγίανσης), την ειδική 
εκκαθάριση του Πτωχ. Κώδικα καθώς και την αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο πρωτοδικείο. 
-       Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία 
περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για ομόρρυθμες και 
ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και από το ειρηνοδικείο εάν πρόκειται για 
συνεταιρισμούς. 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις Φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
-       αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό - μηδενική ασφαλιστική ενημερότητα εάν δεν απασχολούν προσωπικό,  
-       σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 
-      σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και τα φυσικά 
πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν και έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα σε σχέση με την επαγγελματική 
του δραστηριότητα. 

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:  
-       οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
-       οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  
-       ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
-       ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών, 
-       σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο 
ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με 
σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον 
ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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4. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των 
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.  
 
 
ΆΡΘΡΟ 13. Ενστάσεις 
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, 
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα 
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

β.   Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου 

2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 
 
ΆΡΘΡΟ 14. Κατακύρωση 
1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί 
προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 15. Χρόνος παράδοσης των υλικών 
Η παράδοση των υλικών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 16. Παραλαβή των υλικών 
1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 30 μέρες μετά την παράδοση 
των υλικών. 

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον οποίο θα 
υποβληθούν τα υλικά από την επιτροπή παραλαβής. 

 
 
ΆΡΘΡΟ 17. Τρόπος πληρωμής 
1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή 
των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
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ΆΡΘΡΟ 18. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού παρέχονται καθημερινά σε ώρες εργασίας από το 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης, Διεύθυνση Κανάρη 18 και στα τηλέφωνα 22713 51702 ή 713 FAX 
22713 51721 και για διευκρινίσεις που αφορούν τις Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών παρέχονται 
καθημερινά σε ώρες εργασίας από το Γραφείο ΤΠΕ Διεύθυνση Δημοκρατίας 82100 Χίος, Τηλέφωνο 

22713 50003, FAX 22713 50011. Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη 
συνοδεύουν είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr/(προκηρύξεις). 
 
 
ΆΡΘΡΟ 19. Δημοσίευση 

Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί μια φορά σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή 
εβδομαδιαία, στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου Χίου. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον Ελληνικό 
τύπο και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού, βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 20. Διαφορές διακήρυξης-Νόμων 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. 
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 21. Τεχνικές προδιαγραφές 
Με την παρούσα εγκρίθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της. 
 

  

 

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 

 

 

 

 

http://www.chioscity.gr/(προκηρύξεις)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………… 

              Ημερομηνία έκδοσης ................. ..... 

 

Προς Δήμο: 

Νομού: 

Ταχ. Διεύθυνση: 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ 862,00 

 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

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

……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. 

…………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …. / …../ 2015,για την 

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και διακομιστή» σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. 44338/4-12-

2015 διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή 

της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση 

κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη 

της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………… 

 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

Υπογραφή  

                             


