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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο  ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4, 5 & 6 της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2  παρ. 

12, του Ν.2286/95, και την Π1/3305/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789 Β/12.11.2010) Απόφαση 

Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αναπροσαρµόζει τα ποσά του 

πρόχειρου διαγωνισµού σε 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό είδους, και τις διατάξεις του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 “εγγυήσεις” του  Ν.4281/2014 όπως ισχύει από 8/8/2014. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/19.3.15 ΦΕΚ 29/19.3.2015. 

4. Την υπ' αριθ. 878/2015 (Α∆Α:ΩΚ12ΩΡ5-ΤΟ7) Απόφαση ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις 

αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου Οικονοµικών. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε συµπλήρωση τιµολογίου, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη σε τιµή προσφορά, για την προµήθεια έτοιµου ψυχρού 

ασφαλτοµίγµατος, για τις ανάγκες του Τµήµατος Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 

Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού δαπάνης   

27.060,00€ µε Φ.Π.Α. και διάρκεια ισχύος δώδεκα (12) µηνών από την πρωτοκόλληση της 

σύµβασης. 

 

Άρθρο 1° 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οδός Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ,  

Γραφείο  020 του κτιρίου Ε, ηµιώροφος τηλ.  2313 317545  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 

της Υπουργικής Απόφασης  11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η οποία 
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ορίστηκε µε την υπ’ αριθµό 13/7-1-2015 (Α∆Α:7Ε7ΓΩΡ5-ΨΨΦ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,  

την 21-08-2015 ηµέρα Παρασκευή  ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών  10:00  και ώρα 

λήξης 10:30. 

 

 

Άρθρο 2° 

Προϋπολογισµός  - Χρηµατοδότηση  Προµήθειας 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.060,00€. 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23 %, (22.000.00€ χωρίς Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον Κ.Α. 

30/6662.01.01 «Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων», της 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων οικονοµικού έτους 2015. Η παραπάνω δαπάνη 

αναλύεται ως εξής: α) ποσό 12.000,00€ για το έτος 2015 και β) ποσό 15.060,00€ για το έτος 2016.  

 

Άρθρο  3° 

∆εκτοί στον διαγωνισµό 

 

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται: 

Α) όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την παραγωγή του δηµοπρατούµενου υλικού και έχουν άδεια 

λειτουργίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας ή την εµπορία τους  και είναι εγγεγραµµένοι στα αντίστοιχα 

Επιµελητήρια. 

Β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν απασχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης των 

προσφορών, ούτε καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό.  

 

Άρθρο 4° 

Συµβατικά Στοιχεία  

 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή, κατά σειρά ισχύος είναι: 

1)  Η παρούσα διακήρυξη. 

2)  Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές. 

4)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

5)  Η προσφορά του διαγωνιζόµενου (σύµφωνα µε το υπόδειγµα προσφοράς). 

6)  Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία  που θα 

δοθούν µε την προσφορά. 

 

Άρθρο 5° 

Προσφορές 

 



 3 

1) Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων, αφορούν το σύνολο του είδους.  

2) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγο υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του 

διαγωνισµού δεν λαµβάνονται υπόψη. 

3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4) Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. 

5) Η ισχύς των προσφορών θα είναι  εξάµηνη 

6) Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 

7) Μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, αυτοί που δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 

συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς αποσφραγίζεται την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. 

 

Άρθρο  6° 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισµού της 

αντίστοιχης προσφοράς . 

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού,άρθρο 1. 

Κατά τον διαγωνισµό οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο 

αντίγραφα (πρωτότυπα – φωτοαντίγραφα), στον οποίο αναγράφονται : 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, 

β) ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια, 

γ) ο τίτλος της προµήθειας, 

δ) η ηµεροµηνία διαγωνισµού, 

ε) τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα 

στον κυρίως µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «Παράρτηµα 

Προσφοράς». 

 

Α. Φάκελος κυρίως προσφοράς (∆ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς). 

• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζοµένου (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), µε βεβαιωµένο το γνήσιο 

της υπογραφής, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισµού, τα οποία 
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αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα υλικά θα παραδοθούν στον τόπο που θα υποδείξει η 

υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. (Τµήµα Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης).  

• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  στο διαγωνισµό 2% επί της προϋπολογισθείσης από την 

υπηρεσία δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ισχύος επτά  (7) µηνών, συνταγµένη σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην παρ 4 του άρθρου  157 “εγγυήσεις” του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) όπως 

ισχύουν από 08/08/2014. Η  εγγυητική επιστολή συµµετοχής για το σύνολο των ειδών ανέρχεται 

στο ποσό των 440,00 €  (τετρακόσια σαράντα ευρώ). 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια αρχή, 

ισχύος την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

• Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. 

• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήµεροι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και 

όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 

• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου,  µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να 

αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προς τους οποίους 

υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολούν, ούτε πρόκειται να 

απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 

• Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης περί µη οφειλής ή περί 

διακανονισµού των χρεών. 

• Πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει ότι έχει πιστοποιηθεί µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

το οποίο έχει υιοθετήσει, σύµφωνα µε κάποιο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο (ΕΛΟΤ, ΕΝ 

ΙSΟ 9000), του παραγωγού,  το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. 

• Αντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο 

να βρίσκεται σε ισχύ σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001. 

• Τα τεχνικά στοιχεία των προσφεροµένων ειδών και τυχόν τεχνικά φυλλάδια της  εταιρείας. 

(πλήρη και σαφή τεχνικά χαρακτηριστικά του ιδίου του προσφεροµένου ή της εταιρείας και 

ακόµη να µην είναι αντιγραφή ή φωτοτυπία των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας). 

Ακόµα να έχουν πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει ότι τα υλικά είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα 

µε κάποιο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο (ΕΛΟΤ, ΕΝ, DIN), το οποίο να βρίσκεται σε 

ισχύ.  

• ∆ήλωση εγγύησης µε διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο (2) έτη, για την καλή κατάσταση 

προς χρήση του υλικού χωρίς περιορισµούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, 

κλειστός κλπ.). 
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Τα δικαιολογητικά προκειµένου να γίνουν αποδεκτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά 

την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

Τα δηµόσια έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ενώ τα 

ιδιωτικά έγγραφα µπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 

έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) 

και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια αρχή (αρθ. 1 του Ν. 4250/14) 

 

Β. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

- Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά 

σφραγισµένο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και σ’ αυτόν  θα περιέχεται το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς 

του διαγωνιζόµενου (πρότυπο Υπηρεσίας) για τα συγκεκριµένα και µόνο υλικά σε ΕΥΡΩ και θα 

αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα – φωτοαντίγραφα). 

- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π.  

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

- Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

Άρθρο  7° 

Προέλευση των προσφεροµένων υλικών 

 

1.  Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν µε την προσφορά τους, τη χώρα προέλευσης και το 

εργοστάσιο παραγωγής των υλικών που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 

παραπάνω δήλωση , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.  Παραγωγή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, 

συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από την σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 

 

Άρθρο 8° 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού 

 

Α. Παραλαβή προσφορών 

1. Οι προσφορές είναι δυνατό:  

α. Να υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού κατά την ηµέρα 

του διαγωνισµού και µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη 

(άρθρο 1
ο
). 
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β. Να αποστέλλονται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) µε οποιονδήποτε 

τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 

περιέρχονται στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού, µε ευθύνη του προσφέροντος.  

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 

προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο.  

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε δεν έφθασαν 

έγκαιρα στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 

2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος 

αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της.  

3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από την Επιτροπή η λήξη της παράδοσης των 

προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο 

αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά 

την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

 

Β.  1) Καταγραφή δικαιολογητικών 

Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος 

της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού (προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε την 

πρόσκληση που θα αποστείλει η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού σε όσους 

γίνουν δεκτοί στο στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών) και παραµένει σε αυτήν καθώς είναι 

αρµόδια και για την αξιολόγηση. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού 

προβαίνει στην καταχώρηση των δικαιολογητικών αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, και 

υπογράφει το πρακτικό.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των 

συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

 

2) Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 

στη συνέχεια την τεχνική προσφορά των συµµετεχόντων και συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά 

Τα παραπάνω πρακτικά διαβιβάζονται στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών προκειµένου να 

κοινοποιηθούν στους συµµετέχοντες, οι οποίοι µπορούν µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από της 

κοινοποιήσεως να υποβάλλουν ενστάσεις. 

 

Γ. Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών 
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Προκειµένου να αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές µόνον όσων έγιναν δεκτοί στο 

παραπάνω στάδιο, αποστέλλεται πρόσκληση προς αυτούς από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που ορίζει την ηµέρα και ώρα ανοίγµατος των οικονοµικών 

προσφορών, ώστε να προσέλθουν εάν το επιθυµούν στην δηµόσια ανακοίνωση των τιµών της 

οικονοµικής προσφοράς. 

Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού που θεωρείται 

ως συνέχεια των παραπάνω και οφείλει µετά από λεπτοµερή έλεγχο και αξιολόγηση των 

προσφορών να προτείνει µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της την κατακύρωση του αποτελέσµατος. 

Το πρακτικό αυτό επίσης διαβιβάζεται στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών 

προκειµένου να κοινοποιηθεί στους συµµετέχοντες. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, η δε απόφαση 

κατακύρωσης υποβάλλεται για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-

Θράκης. 

Άρθρο   9° 

Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού 

 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλονται εγγράφως ως εξής : 

Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού 

υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή. 

Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν 

µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα 

από την επίσηµη ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισµού. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, η οποία 

υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που 

αποφαίνεται τελικά. 

 

Άρθρο  10° 

Αξιολόγηση προσφορών 

 

1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την υπ’ αριθµό 13/2015 (Α∆Α:7Ε7ΓΩΡ5-ΨΨΦ) 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2) Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης σε τιµή προσφοράς, τα χαρακτηριστικά της 

οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής: 

α) συµφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
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β) η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιµή για όµοιο υλικό.  

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

της διακήρυξης (άρθρο 20 του 11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ).  

γ) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 

3) Η επιτροπή αξιολόγησης θα αναδείξει ένα µειοδότη. 

4) Ο διαγωνισµός µπορεί να επαναληφθεί λόγω ασύµφορου. 

5) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των προσφερόµενων τιµών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 5 της Υπ. Απ. 11389/93. 

6) 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. 

7) Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου 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 

απορρίπτεται προσφορά, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

8) Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

Άρθρο  11° 

Τιµές προσφορών 

 

α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε €, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των ειδών 

(εγχώρια ή εισαγόµενα). Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

β) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση 

των προσφορών. 

γ) Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται για ελεύθερη παράδοση στα εργοτάξια του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης.  

δ) Στην τιµή περιλαµβάνεται και κάθε είδους σταλία των αυτοκινήτων.  

ε) Οι  τιµές  προµήθειας  θα  παραµείνουν  σταθερές  µέχρι  το  πέρας  της  ισχύος του 

συµφωνητικού. 

Άρθρο 12° 

Χρονική ισχύς προσφορών 

 

Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει µέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισµό, 

θεωρούνται ότι ισχύουν για έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα  

που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα 
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διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους 

όρους της παρούσης ∆ιακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Ο διαγωνιζόµενος δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την 

ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων προερχόµενη από οποιοδήποτε λόγω ή αιτία. 

 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζοµένους να ζητήσει 

την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών 

µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  

 

Άρθρο  13° 

Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών 

 

• Η παράδοση των  υλικών θα γίνει τµηµατικά στα εργοτάξια και θα αρχίσει αµέσως µετά τη 

πρωτοκόλληση της σύµβασης, σύµφωνα µε την υπόδειξη της υπηρεσίας και ανάλογα µε τις 

ανάγκες της. 

• Σαν µέρα παράδοσης θεωρείται η µέρα που θα προσκοµισθούν τα είδη σε χώρο του εργοταξίου 

και µε ευθύνη µεταφοράς και εκφόρτωσης του προµηθευτή.  

• Η υπέρβαση του παραπάνω χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

θα απορρίπτεται. 

• Η προσωρινή παραλαβή γίνεται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την µέρα παράδοσης και 

αποθήκευσης ή ενσωµάτωσης των ειδών. 

• Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι 

υποχρεωµένος µέσα σε 48 ώρες να προµηθεύσει το ζητούµενο υλικό. 

 

 

Άρθρο 14° 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ 6 & 23  της 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης  όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2286/95. 

 

Άρθρο 15
ο
 

Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς 

 

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 

παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. 
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Άρθρο 16° 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

 

Οι προσφορές, τεχνικές και οικονοµικές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι 

πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του 

προσφέροντος. 

Άρθρο 17° 

∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή 

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, µε την κράτηση  0,10% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4,παρ.3 του Ν.4013/2011), τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήµατος ανάλογα µε το ποσό της καθαρής αξίας και τις λοιπές νόµιµες 

κρατήσεις. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο 

(γνωµοδότηση ∆΄τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010-Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, 

άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) τα οποία οφείλει να καταβάλει κατά την υπογραφή της σύµβασης.  Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

 

Άρθρο 18°  

Παράδοση-παραλαβή. 

 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού εκτός τεχνικών προδιαγραφών ο προµηθευτής υποχρεούται 

να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνο µε αυτές εντός δύο (2) το πολύ ηµερών, συγχρόνως δε 

οφείλει να παραλάβει και να αποµακρύνει το ακατάλληλο υλικό µέσα σε 24 ώρες.  

Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του µειοδότη παραβιάζοντας χρονικώς την παράδοση πέραν των 

δύο (2) ηµερών από την παραγγελία, η υπηρεσία µπορεί µονοµερώς να λύσει την σύµβαση και να 

συµβληθεί µε άλλον, επιβαρύνοντας τον µη ανταποκριθέντα µε την ζηµία που θα προκύψει 

παρακρατώντας εν µέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή. 

Η παράδοση των ποσοτήτων  θα γίνεται στο εργοτάξιο του έργου τµηµατικά σύµφωνα µε  την  

υπόδειξη  της υπηρεσίας. Σαν µέρα παράδοσης θεωρείται η µέρα που θα προσκοµισθούν τα είδη 

σε χώρο του εργοταξίου καθορισµένου από την υπηρεσία και µε ευθύνη µεταφοράς και 

εκφόρτωσης από τον προµηθευτή. Η ηµέρα παράδοσης µπορεί να είναι και η Κυριακή ή 

οποιαδήποτε αργία, χωρίς καµία επιβάρυνση του ∆ήµου.  

Η προθεσµία πραγµατοποίησης της παραλαβής ή απόρριψης της προµήθειας σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να ξεπεράσει τις δέκα (10) µέρες από την ηµέρα παραδόσεως του υλικού. 

Στην περίπτωση που δεν θα συµµορφωθεί ο προµηθευτής προς την υποχρέωση αντικατάστασης 

µη καταλλήλου υλικού µε άλλο κατάλληλο, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του 

έκπτωτου από την προµήθεια. 
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Άρθρο 19° 

Χρονική ισχύς της προµήθειας 

 

Η χρονική ισχύς της προµήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) µηνών από την πρωτοκόλληση της 

σύµβασης. 

 

Άρθρο 20° 

∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 

 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα 

Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης, Κεντρικό ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, κτίριο Β, 1
ος

 όροφος, γραφείο 109Β, αρµόδια υπάλληλος κ. Μ. 

Κανταρά, τηλ. 231331 7532.  

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό οι ενδιαφερόµενοι θα 

µπορούν να λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Οδοποιίας και Οδικής 

Σήµανσης της  ∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, αρµόδιος υπάλληλος  κ. Α. Αστεριάδη, 

τηλ. 2313 318309. 

 

Τα τεύχη του διαγωνισµού θα είναι αναρτηµένα και στο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

στη διεύθυνση http://www. thessaloniki.gr  

 

 

Θεσσαλονίκη,  24 -07- 2015 

 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ 

 

 


