
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 119/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-7-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 21811/28-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « Αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆», ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κων/νο Σερσεµης 3. Παρασκευή Βρυζιδου 
4. Γεώργιος Χαϊτίδης   
5. Γεώργιος Κοκκινίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ εγκρίθηκε η διενέργεια Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια « 
Αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των 
ΝΠ∆∆»,συνολικού προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αρµοδίως 
συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών .  
Από την Οικονοµική Υπηρεσία έγινε δέσµευση πίστωσης ύψους 25.773,26 ευρώ µε Φ.Π.Α, από  ΚΑ  του 
προϋπολογισµού οικ έτους 2016 ( α/α 758,759,760,761,762,763 &764 του Μητρώου ∆εσµεύσεων). 
Ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής 
ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας και των ΝΠ∆∆ καθώς και για την  ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης. 

 
 
     Αριθµ. Αποφ.119/2016 

 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  
2. την υπ’αριθµ 130/2016 Α∆Σ 
3. τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4. Την τεχνική περιγραφή 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, όπως αυτές συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆/κων & 
Οικ/κων Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας , προϋπολογισµού 84.010,29 ευρώ και ψηφίζει πίστωση ύψους 

ΑΔΑ: ΩΡ01ΩΡ6-Ψ7Ρ



25.773,26 ευρώ από τους ΚΑ 10.6612.0000, 15.6612.0000, 20.6612.0000, 30.6612.0000, 
35.6612.0000,40.6612.0000 & 50.6612.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016. 
2.Καταρτίζει τους όρους της ∆ιακήρυξης  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια 
αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου  ή για κάθε Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά ως 
εξής: 
 
                                           Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β' /23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α78-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α71-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τεύχος Α') Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις και στις υποενότητές της. 
6. Την αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα 
όρια των ∆ιαγωνισµών. 
7. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29-6-2000, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές», 
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α722-11-2010). 
9. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος 
Α', η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α'). 
10. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120Α/29-5-2013) « Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις». 
11. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. 
12. Την αριθ. 20/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ΚΟΙΠΠΑΠ 
σχετικά µε έγκριση διενέργειας προµήθειας γραφικής ύλης για τα παραρτήµατα του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΠΑΠ 
από το ∆ήµο Εορδαίας και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. 
13. Την αριθ. 1/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Εορδαίας  σχετικά µε τον προγραµµατισµό προµηθειών για το έτος 2016 και την έγκριση διεξαγωγής 
των αντίστοιχων διαγωνισµών από  το ∆ήµο Εορδαίας . 
14. Την αριθ. 2/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Εορδαίας  σχετικά µε τον προγραµµατισµό προµηθειών για το έτος 2016 και την έγκριση διεξαγωγής 
των αντίστοιχων διαγωνισµών από  το ∆ήµο Εορδαίας . 
15. Την αριθ. …../2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας προµήθειας 
αναλωσίµων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων 
του. 
16. Την υπ’αριθµ ……/2016 ΑΟΕ µε την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται οι 
όροι της διακήρυξης και διατίθεται πίστωση ύψους …………. από τον προϋπολογισµό του οικ έτους 2016 
και πιο συγκεκριµένα, από τους  ΚΑ ……………………….. 

 
 

      

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, επί του συνόλου  ή 
για κάθε Νοµικό Πρόσωπο ξεχωριστά, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους, για την προµήθεια αναλωσίµων 
ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των Νοµικών Προσώπων του, συνολικού 
προϋπολογισµού 84.010,29 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.   Αναλυτικά : 
 

Α/Α ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
∆ΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΔΑ: ΩΡ01ΩΡ6-Ψ7Ρ



 
1 ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 20.784,89 4.988,37 25.773,26 
2 ΚΟΙ.ΠΑ.Π  3.174,05 761,77 3.935,82 
3 Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21.249,80 5.099,95 26.349,75 
4 Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.541,50 5.409,96 27.951,46 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 67.750,24 16.260,05 84.010,29 
 
Η χρηµατοδότηση είναι από ίδιους πόρους. 
 
Ά ρ θ ρ ο  1  
Τεχνικές προδιαγραφές 
 Οι προσφορές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις  τεχνικές προδιαγραφές και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 
Ά ρ θ ρ ο  2  
Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, 
ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  Ν.3548/2007 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

    

 

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

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) » 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το γραφείο 
προµηθειών, ∆ηµαρχείο Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, τηλ 2463350113  κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες 
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας  
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.1 περ.α της Υ.Α.11389/1993, αυτές παρέχονται το αργότερο 
τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός  έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών . 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω 
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας. 

 
Ά ρ θ ρ ο  3  
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∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά. 
1. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισµοί και 
ενώσεις προµηθευτών, εφ’ όσον γι΄αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Προϋποθέσεις συµµετοχής 

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 ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε 
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το 
σύστηµα TAXISNET της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη 
Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας : 

− είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

− είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα 
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

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 λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 
λογαριασµού του. 

 

2. Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α729-
5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω : 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
     Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης: 
     Β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
     Γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 
ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
    ∆. 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. 
    Ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 
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αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που έχουν εκδοθεί το πολύ έξη (6) 
µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
    ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται: 
     Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, 
     Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
 
Β. Οι αλλοδαποί: 
     Α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
     Β. 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 καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     Γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (γ) και (δ). 
     ∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 
 
Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
    Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή 
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 
∆. Οι συνεταιρισµοί: 
1. Εγγύηση συµµετοχής. 
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (γ) και (δ) της ανωτέρω περίπτωσης (Α). 
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών: 
  1)  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
 
   2) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες 
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη 
µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς 
αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 
   Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
    Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την 
προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπηµένου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 
    Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται 
από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
 
Ά ρ θ ρ ο  4  
Ειδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά. 
1. Για να διαπιστωθεί  η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, οι τεχνικές δυνατότητες και η 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση των προµηθευτών, η αρµόδια επιτροπή θα λάβει 
υπόψη: 
      Α) Τους τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της επιχείρησης. 
      Β) Τον αποκλεισµό τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. 
      Γ) Τη διάπραξη σοβαρού παραπτώµατος κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
      ∆) Τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων και των 
υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα. 
     Ε) Την τυχόν υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από την υπηρεσία. 
     ΣΤ) Την οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης. 

ΑΔΑ: ΩΡ01ΩΡ6-Ψ7Ρ



     Ζ)  Την επιχειρηµατική δοµή (τη µορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος 
της). 
     Η) Τις εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. 
     Θ) Τον τεχνικό εξοπλισµό και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. 
     Ι) Την παραγωγική δυνατότητα και  
     ΙΑ) Την ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης. 
 
2. Για την εξέταση των ανωτέρω κριτηρίων, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µε την προσφορά τους 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α729-5-2013) και το 
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»: 
Ι) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωµα κατά την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, β) δεν έχουν υποβάλει  ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις 
προς την υπηρεσία  
ΙΙ) Αντίγραφα των ισολογισµών της επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσης. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετική µε το υπό προµήθεια υλικό, για 
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν 
εκδοθεί και τις δηλώσεις κύκλου εργασιών ή και άλλα επίσηµα στοιχεία (π.χ. δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος, δηλώσεις ΦΠΑ κλπ) που υπάρχουν για το διάστηµα αυτό. 
ΙΙΙ) Κατάλογο µε τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, στον οποίο να φαίνονται τα υλικά, οι 
ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης και οι παραλήπτες. 
(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα). 
   Σε όσες περιπτώσεις οι παραλήπτες ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά 
έγγραφα των αρµοδίων υπηρεσιών, στα οποία αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Εάν 
ο παραλήπτης ανήκει στο ιδιωτικό τοµέα, η παράδοση αποδεικνύεται µε επίσηµα παραστατικά πώλησης 
(δελτία αποστολής, τιµολόγια κλπ) ή µε βεβαίωση του αγοραστή ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, µε υπεύθυνη 
δήλωση του προµηθευτή. 
IV) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης . 
 
     
   Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει την ευχέρεια να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση της δικαιολογητικά κατά 
τη διαδικασία επιλογής των προµηθευτών. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν τα στοιχεία 
της επιχείρησης και να υπογράφονται 

- από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 

- όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής, 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε ο 
προσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 

Ά ρ θ ρ ο  5  
Προέλευση των προσφερόµενων υλικών 
1. Όσοι συµµετάσχουν στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα 
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα κοινοτικής 
προέλευσης. 
 Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά, σε δικό τους εργοστάσιο, 
εκτός των ανωτέρω στοιχείων, υποχρεούται να προσκοµίσουν και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου του εργοστασίου όπου θα κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται 
την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον προµηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση και µόνο κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη , τα 
παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η 
προµήθεια τους, ο συµµετέχων στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι : α) Αποδέχεται την εκτέλεση της 
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προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του και β)Ότι τα προσφερόµενα 
προϊόντα , τα παράγει µεν τρίτος , είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου θα τα 
προµηθευθεί καθώς είναι ευχερής η προµήθεια τους ( βλ.Ελ.Συν. ΑΠ. 2721/14 Τµ.Επτ.Μειζ.Σύνθ.). 
      Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ά ρ θ ρ ο  6  
Εγγυήσεις 
1. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν στην 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. 
     Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική 
τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
     Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Εορδαίας στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εφ’ όσον το περιεχόµενο της παρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον 
τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     ∆εν 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 των µελών. 
2. Εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό  
    Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ. Για τους προµηθευτές 
που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά µόνο για ένα νοµικό πρόσωπο, το ποσό της εγγυητικής θα 
αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α µόνο του νοµικού προσώπου αυτού. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. 
     Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
     Το περιεχόµενο της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η 
παράγραφος 1 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
3. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο προµηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας 
χωρίς τον ΦΠΑ. 
   Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
4.  Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Ά ρ θ ρ ο  7  
Εναλλακτικές προσφορές 
  Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
Ά ρ θ ρ ο  8  
Τρόπος σύνταξης των προσφορών  

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά τη 
δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η∆Η.Σ., θα έχουν όµως τη δυνατότητα να την 
υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί 
όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο 6 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν 
προσφορά µετά την υποβολή της 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 
11389/ΦΕΚ 185 Β723-3-1993). 
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8.2 Περιεχόµενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :  

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 

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. 

8.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 
καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο 
περιλαµβάνονται : 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί 
ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf  σύµφωνα µε τα άρθρο 3,4 και 5 της 
παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α729-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 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 
(Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά 
είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους 
φορείς . 

Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην 
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ).  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία . 

8.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία . 

Ά ρ θ ρ ο  9  
Αποκλίσεις- ∆ιευκρινίσεις- Αντιπροσφορές 
1. Ο διαγωνιζόµενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 
     Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτούς που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή και να 
γίνουν δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της. 
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν δίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Άρθρο  10  
Τιµή Προσφοράς 
1. Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου. 
   Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα  δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 

Α. Τιµή µε κρατήσεις , χωρίς Φ.Π.Α 
Β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ΄όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

3. Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής 
της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης, προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στο διαγωνισµό ή για ολόκληρη την 
ποσότητα που προκηρύχθηκε. 

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα 
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από 
τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
Ά ρ θρ ο   1 1  
Υποβολή προσφορών 
Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 2 της παρούσας.    
Ά ρ θρ ο  12  
Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζεται µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ά ρ θρ ο  13  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την ……………… ώρα ………. π.µ., µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 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.  

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 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 περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να 
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
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Ά ρ θρ ο  14  
Αξιολόγηση προσφορών 

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 ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από 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 φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. 

• 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 που τους ορίζονται. 

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 
   Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφ’ όσον πληροί τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της διακήρυξης και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
   Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση. 
2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µε απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διαγωνισµού. 
   Επίσης προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτοντας ως 
απαράδεκτες. 

Άρθρο  15    
Χαρακτηρ ι σµός  στο ι χε ίων  ή  π ληροφορ ιών  κατά  την  προσφορά  ως  εµπ ι στ ευτ ι κών  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 
αντίθετη περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. 
Ά ρ θ ρ ο  1 6  
Ενστάσεις 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της συµµετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) ηλεκτρονικά 
µέσω του  ΕΣΗ∆ΗΣ  και το κείµενο της ένστασης-προσφυγής θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο από τον προσφεύγοντα. 
Ά ρ θρ ο  17  
Κατακύρωση 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών. 
 Κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να υποβληθεί  προσφυγή µέσα σε 
δέκα πέντε (15) ηµέρες από την δηµοσίευση της απόφασης, ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την 
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου  227  του 
Ν.3852/2010. 
Ά ρ θ ρ ο  1 8  
Χρόνος παράδοσης των υλικών. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. 
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Η παραγγελία για την παράδοση των ειδών θα δίνεται στους προµηθευτές δυο (2) ηµέρες τουλάχιστον πριν 
από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης των ειδών. Παραγγελία που θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους προµηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να 
αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στους χώρους (έδρες) των Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου, µε 
φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή. 
Προσφορές που ορίζουν µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ά ρ θρ ο  19  
Τρόπος πληρωµής – Χρηµατοδότηση 
   Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται  τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών, µε την έκδοση 
αντίστοιχων εξοφλητικών τιµολογίων.  
Ά ρ θρ ο  20  
Κρατήσεις 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις , τέλη φόροι κλπ, που ισχύουν κατά το χρόνο του 
διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικών καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο. 
Ά ρ θ ρ ο  2 1  
Πληροφόρηση ενδιαφερόµενων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο 
Προµηθειών του ∆ήµου Εορδαίας . Ταχ. ∆/νση 25ης Μαρτίου 15, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Παρασκευή Κεσίδου 
και ∆επάστα Ευαγγελία, Τηλ.-Φάξ. 2463350113 µέσω email:grprom1@ptolemaida.gr καθώς επίσης και από 
την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.prolemaida.gr  
Ά ρ θρ ο  22  
∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.1 περίπ.α΄ΕΚΠΟΤΑ , του 
άρθρου 3 παρ. Α1 του Ν.3548/2007 και του άρθρου 8 παρ. 6β και του  Ν.2741/99. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα  στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr . 

Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
Άρθρο  23  
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του νόµου 
2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 όπως ισχύουν. 

                              
 
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 119/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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