
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

[1] 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης                                           Αρ. πρωτ. 44690/8-12-2015 
Κανάρη 18 

Πληροφορίες : Φαφαλιός Αδαμάντιος 
Τηλ. : 22713 51702-713 
Φαξ: 22713 51721 
e-mail: promithies@chios.gov.gr  

 
Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού 

 

Ο Δήμαρχος Χίου έχοντας υπ’ όψιν :    
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. 582/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας. 
 Γ) Την υπ’ αριθ. 290/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ψηφίστηκε η 
πίστωση για την παραπάνω προμήθεια και την υπ’ αριθ. 663/2015 με την οποία εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και η διάθεση των 
παρακάτω πιστώσεων ΣΑΤΑ από τους Κ.Α. 30-7333.177 (4.107,34 €), 30-7333.178 
(9.328,14 €) και 30-7333.179 (12.106,75 €) για την εκτέλεσή της 
Δ) Την υπ’ αριθ. 707/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός της 26/11/2015 άγονος και αποφασίστηκε η επαναδημοπράτησή του 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για 
την : 

«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών», 
 προϋπολογισμού 25.542,23 ευρώ (με το ΦΠΑ) 

 
 

  ΟΜΑΔΑ Α  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ  
Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝ  ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

  

1 
Τσιμέντο κοινό με την αξία 
χαρτοσάκκων 50 χλγρ 

τεμ 300,00 5,00 1500,00 

2 Άμμος Α m3 100,00 12,50 1250,00 
3 Υλικό 3Α m3 300,00 12,50 3750,00 
4 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους Kgr 1400,00 0,07 98,00 
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5 Πολτός ασβέστη m3 5,00 45,00 225,00 
6 Άμμος κονιοδεμάτων m3 15,00 12,51 187,65 

7 
Μαρμαρόσκονη λευκή (άχνη 
λευκού μαρμάρου) 

Kgr 180,00 0,09 16,20 

8 
Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 
έως 2,5 cm 

m3 20,00 11,00 220,00 

9 
Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 
έως 1 cm 

m3 5,00 10,49 52,45 

10 Λίθοι αργοί  m3 20,00 35,00 700,00 

11 
Κεραμίδια ρωμαϊκού  τύπου διαστ. 
40,5x24,5 cm 

τεμ 100,00 0,42 42,20 

  
Καθαρό σύνολο ομάδας 8.041,50 

  
Φ.Π.Α 16% 1.286,64 

  

Συνολικά απαιτ. πίστωση για 
αυτεπιστασία Κεντρικής Χίου 

9.328,14 

         
 ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ  ΧΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝ  ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
  

1 
Τσιμέντο κοινό με την αξία 
χαρτοσάκκων 50 χλγρ 

τεμ 137,00 5,00 685,00 

2 Άμμος Α m3 9,00 12,50 112,50 
3 θραυστό υλικό λατομείου m3 10,00 27,10 271,00 
4 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους Kgr 105,00 0,07 7,35 
5 Πολτός ασβέστη m3 5,00 45,00 225,00 

6 
Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 
έως 2,5 cm 

m3 7,00 11,00 77,00 

7 
Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 
έως 1 cm 

m3 4,00 10,49 41,96 

8 Λίθοι αργοί  m3 50,00 35,00 1750,00 

9 
Κεραμίδια γαλλικού τύπου διαστ. 
40,5 x 24,5 cm 

τεμ 450,00 0,42 189,00 

10 
Υποκατάστατο ασβέστη (τύπου 
Α3, sealagon κλπ) σακιά των 30Kg 

τεμ 14,00 13,00 182,00 

  
Καθαρό σύνολο ομάδας 3.540,81 

  
Φ.Π.Α 16% 566,53 

  

Συνολικά απαιτ. πίστωση για 
αυτεπιστασία Βόρειας Χίου 

4.107,34 

          
ΟΜΑΔΑ Γ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝ  ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
  

1 
Τσιμέντο κοινό με την αξία 
χαρτοσάκκων 50 χλγρ 

τεμ 575,00 5,00 2875,00 

2 Άμμος Α m3 100,00 12,50 1250,00 
3 Ασβέστης άνυδρος σε βώλους Kgr 7.315,00 0,07 512,05 
4 Πολτός ασβέστη m3 7,00 45,00 315,00 

5 
Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 
έως 2,5 cm 

m3 45,00 11,00 495,00 

6 
Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 
έως 1 cm 

m3 20,00 10,49 209,80 

7 Λίθοι αργοί  m3 125,00 35,00 4375,00 

8 
Κεραμίδια γαλλικού τύπου διαστ. 
40,5 x 24,5 cm 

τεμ 750,00 0,42 315,00 

9 Ψηφίδες μαρμάρου λευκού  Kgr 1.500,00 0,06 90,00 

  
Καθαρό σύνολο ομάδας 10.436,85 

  
Φ.Π.Α 16% 1.669,90 

  

Συνολικά απαιτ. πίστωση για 
αυτεπιστασία Νότιας Χίου 

12.106,75 
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του 
προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει στην 
προσφορά του, τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας». Απόρριψη 
ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας». Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα 
γίνεται στα σημεία που θα ορίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου. Κριτήριο 
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε 
«ομάδας». 

 
Άρθρο 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 

 

Άρθρο 2ο 
Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η διακήρυξη 
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές (περιλαμβάνονται στην 68/2015 Τεχνική Έκθεση) 
γ) Η προσφορά του μειοδότη 
 

Άρθρο 3ο 
Προϋπολογισμός της προμήθειας 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.019,16 ευρώ (προ ΦΠΑ 
16%), 25.542,23 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του  
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και από τους Κ.Α. 30-7333.177 (4.107,34 €), 30-
7333.178 (9.328,14 €) και 30-7333.179 (12.106,75 €). 
 

Άρθρο 4ο 
Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου 
Χίου (Δημοκρατίας 2) 1ος Όροφος από την αρμόδια επιτροπή την 17/12/2015, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα από 10:00 έως 10:30. 
 

Άρθρο 5ο 
Δεκτοί στο διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
1) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, φυσικά πρόσωπα 
2) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 
 
(Προσωπική κατάσταση των ενδιαφερομένων) 
1) Αποκλείεται του διαγωνισμού αυτός που καταδικάσθηκε αμετάκλητα για ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: 
α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
Κοινής Δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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γ. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η οποία τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
2) Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος καταδικάσθηκε με δικαστική απόφαση 
που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του συμπεριφορά. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

Α. Έλληνες πολίτες και ημεδαπά νομικά πρόσωπα  

α. Εγγύηση συμμετοχής ίση προς το 2% του προϋπολογισμού δηλαδή 441,00 ευρώ  

σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 ισχύουσα τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

Αναλυτικά αν συμμετέχει μόνο: 

Για την ΟΜΑΔΑ Α’ ποσό εγγυητικής 161,00 ευρώ 

Για την ΟΜΑΔΑ Β’ ποσό εγγυητικής 71,00 ευρώ 

Για την ΟΜΑΔΑ Γ’ ποσό εγγυητικής 209,00 ευρώ  

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα 

των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης. 

  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. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

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 όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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 δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το 

αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.  

Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό, εάν έχει μεν εκδοθεί μέσα 
στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος του όμως που τυχόν αναγράφεται σε αυτό 
λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 ε. 1.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. 

       - 2. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 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. 

Τα δικαιολογητικά (Υ.Δ. Νο 2)  θα ζητηθούν  κατά το στάδιο του διαγωνισμού πριν τη 

κατακύρωσή του. 

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.  

        - 3. Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζομένου ότι τα προσφερόμενα υλικά  είναι σύμφωνα με 

τις Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ και σήμανση CE. 

στ. 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. 

http://www.nomotelia.gr/nservice20/docnavigate.asp?nomos=1599/86&typen=4
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            -    Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο 

καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά 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 

(καταδίκες, επαγγελματικά παραπτώματα, κλπ), τότε οι Υ.Δ. θα πρέπει να υπογράφονται 

μόνο απ’ αυτόν και όχι από νόμιμο αντιπρόσωπό του. 

 
1β) 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.   

 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας έως 
την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 και ώρα από 10:00 έως 10:30. 
 
Επίσης δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο ώστε να πρωτοκολληθούν 
μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα στην Δ/νση:  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΤΚ 821 00,  Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα 
δεν γίνονται δεκτές.   
 
Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται: 

α) Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα 

β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια  

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (αρ. πρωτοκόλλου) και ο τίτλος της προμήθειας  

δ) Η ημερομηνία του διαγωνισμού 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

 Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισμένο που θα αναγράφει «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Ο κάθε προμηθευτής θα 
υποβάλει μόνο μια προσφορά για τα είδη που επιθυμεί να προμηθεύσει. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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τοποθετούνται ο πρωτότυπος φάκελος και το αντίγραφο του, όπως εξηγείται παρακάτω.  

Στον πρωτότυπο φάκελο [που θα αναγράφει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και τα στοιχεία α), 
β), γ), δ) και ε) του παρόντος άρθρου] περιέχονται δύο ξεχωριστοί σφραγισμένοι 
υποφάκελοι. Στον πρώτο υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα 
τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρωτότυπα (όπως αναφέρονται στο Άρθρο 6 της παρούσης) 
και τα «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» της προσφοράς, όπως αναφέρονται στο παράρτημα της 
τεχνικής έκθεσης. Τέλος στον δεύτερο υποφάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ", τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς πρωτότυπα (όπως το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς). 

 

Οι δύο υποφάκελοι της προηγούμενης παραγράφου αυτός με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» μαζί με 
τα «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» (φυλλάδια, προσπέκτους υλικών) της προσφοράς και αυτός της 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με τα περιεχόμενα τους σε φωτοαντίγραφα, θα περιέχονται 
σε ένα άλλο φάκελο όπου θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία με αυτά του πρωτοτύπου 
φακέλου με την διαφορά ότι στο εξωτερικό του θα αναγράφεται ευκρινώς σε εμφανές μέρος 
η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», όπως και στους δύο υποφακέλους του. (παρατίθεται σχεδιάγραμμα 
φακέλων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’)  

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία (φυλλάδια, προσπέκτους υλικών) της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω 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 από 
τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.  

5. Γίνονται δεκτές προσφορές για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών κάθε 
ομάδας. 
Οι προσφορές θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών.  
Η κατακύρωση στον προμηθευτή θα γίνει στο σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ που 
συμμετέχει και την προσφερόμενη χαμηλότερη τιμή. Η τιμή του υλικού δίδεται ανά 
μονάδα. Το κόστος αντικατάστασης - αλλαγής των υλικών (εφόσον το υλικό 
παρουσιάσει βλάβη-αλοίωση εντός του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης), 
επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές 
των παραδοθέντων υλικών δεν συμφωνούν με τις προσφερόμενες, επιστρέφονται 
και αντικαθίστανται με επιβάρυνση του αναδόχου.      
Στην τιμή περιλαμβάνεται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
εκτός από τον ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης. Η 
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
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προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σύμφωνα με την Υπ. Απ. 11389/1993 
άρθρο 14 στους διαγωνισμούς. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνουν 
το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ που θα συμμετέχει ο προμηθευτής. 
 

Άρθρο 9ο 
Αποσφράγιση προσφορών 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής ενώπιον των συμμετεχόντων 
στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραδίδεται 
στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η Επιτροπή ελέγχει την συμβατότητα των τεχνικών 
στοιχείων με τα ζητούμενα από την τεχνική έκθεση και των τεχνικών προδιαγραφών, στα 
πλαίσια του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς. Η επιτροπή, για όσες από αυτές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, γνωστοποιεί δε στους ενδιαφερομένους, με 
έγγραφο, ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τον λόγο της απόρριψης 
της προσφοράς. Στη συνέχεια η Επιτροπή για όσες προσφορές προκρίθηκαν προχωράει στο 
άνοιγμα των Οικονομικών στοιχείων όπου και τις κατατάσσει σε πρακτικό με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή για τη τελική κατακύρωση και την συνέχιση της διαδικασίας. Προσφορά 
που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Σε περίπτωση ενστάσεων  σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας οι φάκελοι αποστέλλονται 
στην Οικονομική Επιτροπή μαζί με την γνωμοδότηση της επιτροπής. 

 
Άρθρο 10ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 
Υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του 
χρόνου από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών.  
β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή τη συμμετοχή 
προμηθευτή. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία 
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Οι ενστάσεις κατά της 
νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένων δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού 
αλλά απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής . Ενστάσεις που υποβάλλονται για 
άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 

Άρθρο 11ο 
Προδιαγραφές προσφερόμενων υλικών 
Επί ποινή αποκλεισμού τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές νόρμες EN, τις ελληνικές προδιαγραφές τυποποίησης ΕΛΟΤ και σήμανση CE. 
 

 

Άρθρο 12ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης 
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Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 
24 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι ορίζει το άρθρο 215 
του Δ.Κ.Κ. 
 

Άρθρο 13ο 
Υπογραφή σύμβασης 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από 
την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο 
προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει 
τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και 
παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών 
προσώπων Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14, με χρόνο ισχύος ίσο με το 
χρόνο παράδοσης των ειδών. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υλικών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 
συμβαλλόμενους. 

Άρθρο 14ο 
Σύμβαση 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 15ο 

Παραλαβή προϊόντων 
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από εντολή της 
αρμόδιας Υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδεικνύεται από αυτή. Ο χρόνος παράδοσης των 
υλικών θα είναι αυθημερόν από την παραγγελία. Η παραλαβή τους θα γίνεται  από την 
επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε αποθήκες του Δήμου ή σε σημεία 
που επιθυμεί η Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 16ο 
Χρόνος παράδοσης  
Επειδή η παράδοση μπορεί να είναι τμηματική και σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, ως χρόνος παράδοσης ορίζεται η ολοκλήρωση των έργων. Παράταση της 
προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση 
της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 17ο 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με έκδοση εντάλματος. Όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. 
 

Άρθρο 18ο 
Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 19ο 
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Χίου, διεύθυνση Κανάρη 18, αρμόδιος υπάλληλος 
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Φαφαλιός Α. 22713 51702, Χαμέτης Ιωάννης 22713 51713, FAX 22713 51721 και για τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης πληροφορίες  δίνονται στο τηλ. 22713 51603 κα Καλλίτση 
Γεωργία.  
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν χορηγείται ή 
αποστέλλεται ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται 
στην ανωτέρω υπηρεσία πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς επίσης τεύχη του 
διαγωνισμού είναι αναρτημένα και διαθέσιμα και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.chioscity.gr/(προκηρύξεις). 
 

Άρθρο 20ο 
Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης 
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί μια φορά στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 
«ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Χίου. Η δαπάνη για τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον 
Ελληνικό τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 21ο 

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

Άρθρο 22ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 
Με την παρούσα εγκρίθηκαν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
 
 
 
 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 
 
 
                                                                                                             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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