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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και 23 παρ. 4,5 & 

6 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1, 2  παρ.12, του Ν.2286/95 και την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/τΒ/12-

11-10) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
η οποία αναπροσαρµόζει τα ποσά του πρόχειρου διαγωνισµού έως 60.000,00 €, χωρίς 
ΦΠΑ κατά κωδικό αριθµό είδους και τις διατάξεις των άρθρων 169 & 209 του 
Ν.3463/2006 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές µε συµπλήρωση τιµολογίου, σύµφωνα    

µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 
προµήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά µηχανήµατα εκγύµνασης των 

∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, της ∆/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισµού, προϋπολογισµού 

δαπάνης 3.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% 

 

 

 

Άρθρο 1 

Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασ. Γεωργίου  
Α΄1, Κτίριο Ε’ 1

ος
 όροφος, γραφείο 020, τηλ. 2313317537 σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της 
αρµόδιας επιτροπής, η οποία ορίστηκε και κατόπιν κληρώσεως µε την υπ’ αριθµ. 

2114/2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, την …............................ ηµέρα 

................................. και ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ...........………....... 

και ώρα λήξης την .........……………... 

 

 

 

 



 2 

Άρθρο 2 

Προϋπολογισµός  - Χρηµατοδότηση Προµήθειας - Αυξοµείωση Ποσότητας 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€,  

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6673.05.01 

“Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισµού” του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 

οικονοµικού έτους 2013. 

 

 

 

Άρθρο 3 

∆ικαιούχοι συµµετοχής 
 

∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται: 
α) όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι 
εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. 

β) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν απασχολούν, ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης 
των προσφορών ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο 

προσωπικό.       

 

 

Άρθρο 4 

Στοιχεία διαγωνισµού 

      

Στοιχεία για την προσφορά είναι: 
1)  Οι όροι της  παρούσας διακήρυξης 
2)  Η συγγραφή υποχρεώσεων  
3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές  
4)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  
5)  Το υπόδειγµα προσφοράς 
6)  Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά  

στοιχεία  που θα δοθούν µε την προσφορά.  

 

 

 

Άρθρο 5 

 

1)  Οι προσφορές των διαγωνιζοµένων σε περίπτωση πολλαπλών ζητούµενων ειδών, 
µπορούν να αφορούν το σύνολο ή µέρος των ζητούµενο ειδών. ∆ηλαδή, µπορούν 
να υπάρξουν µερικές προσφορές ως προς τα διάφορα είδη, όχι όµως ως προς τις 
ποσότητες οι οποίες πρέπει να είναι ακριβώς οι ζητούµενες.  

2)  Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω 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 τουλάχιστον τρίµηνη. 

6)  Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δεν γίνονται δεκτοί. 
7)  Μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης, αυτοί που δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του κυρίως φακέλου 
(δικαιολογητικά), καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, λαµβάνουν 
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γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς αποσφραγίζεται την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την 
πρόσκληση.          

       

 

 

Άρθρο 6 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 

Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς . 
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα . 

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

Κατά τον διαγωνισµό θα κατατεθούν τρεις (3) φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν 
τα κάτωθι : 
 

Α. Φάκελος δικαιολογητικών. 

- ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, 
της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι 

εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης  
- Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό ίσο προς 5% επί της 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης µε Φ.Π.Α, τετράµηνης ισχύος. 
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει ισχύ την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (Το παραπάνω πιστοποιητικό µπορεί 
να µην υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά εάν έχει κατατεθεί σε προηγούµενο 
διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς του) 

- Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζοµένου από την αρµόδια Εφορία. 

- Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων ότι δεν απασχολούν ούτε πρόκειται να 

απασχολήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό 

 

Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς  

Στο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχονται όλα τα τεχνικά 

στοιχεία των προσφερόµενων υλικών σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
 

Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 

- Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 
σ’ αυτόν  θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα 

και µόνο είδη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή 

µονάδος, ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του 

Φ.Π.Α. 

- 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.  
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Άρθρο 7 

  Προέλευση των προσφεροµένων υλικών  
 

1.  Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν µε την προσφορά τους τη χώρα 

προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. 
2.  Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο κατασκευής 
των προσφερόµενων υλικών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά 

στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.  Κατασκευή των υλικών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην 
προσφορά, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από την σύµβαση, 

µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

 

 

         Άρθρο 8 

                                      Ενστάσεις κατά του διαγωνισµού 

 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρµόδια για την 
δηµοπρασία επιτροπή ως ακολούθως : 
Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό  του χρονικού διαστήµατος 
από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή συµµετοχής 
προµηθευτή σ’ αυτόν µόνο από προµηθευτή που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό, 

µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την επίσηµη ανακοίνωση του 

αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου του διαγωνισµού. 

Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Οικονοµική Επιτροπή µετά από 

αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την  αξιολόγηση οργάνου. 

 

 

 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση προσφορών 
 

1) Η αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20, 21 του 

ΕΚΠΟΤΑ, γίνεται από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί κατόπιν κληρώσεως και 
µε την υπ’ αριθµό 104/2013 Α.Ο.Ε. (άρθρο 46 παρ.1 και 3) 

2)  Ο προµηθευτής θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής, τα χαρακτηριστικά 

της οποίας είναι κατά σειρά κριτηρίων τα εξής : 
 α) Συµφωνία προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές β) την   
προσφερόµενη τιµή και γ) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

3) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου, για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου 

4) Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

5) ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις. 
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6) 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. 

7) Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή  Αξιολόγησης να 

προβεί στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών 
προδιαγραφών και οικονοµικής προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία 

(Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96) 

 

 

 

Άρθρο 10 
Τιµές προσφορών 

 

α) Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται σε ΕΥΡΩ, 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. 
 

 

Άρθρο 11 

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 12 
Χρόνος και τόπος παράδοσης των υλικών 

 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών ορίζεται εντός δέκα (10) 

ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης  
2. Η σύµβαση της προµήθειας θα ολοκληρωθεί όταν παραδοθεί ολόκληρη η 

ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής κατά µέρος 
που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ως ασήµαντο. 

3. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι 
διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) 

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα    

χρονικά περιθώρια µε τον τρόπο που ορίζονται, από την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια  

5. Τα υπό προµήθεια υλικά θα παραδίδονται από τον προµηθευτή στις 
εγκαταστάσεις του ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, Τζαβέλα 19-Βούλγαρη και κατόπιν 
συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία. Τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν τον 
µειοδότη του διαγωνισµού. 
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6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 
προµήθεια για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά 

τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες νωρίτερα. 

 

 

Άρθρο 13 
Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προκείµενη προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις : 
� Των άρθρων 4 παρ.6 & 23, της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης “Ενιαίος 

Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.” (ΦΕΚ 185/Β΄/23-3-1993)  

� Του Ν.2286/95 “Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων” 

� Του Ν.3463/06 “ Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ” 

 

 

 

Άρθρο 14 

Χρονική ισχύς προσφορών 
 

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

διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίµηνο από την ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού. Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να 

καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να 

υπογράψει σύµβαση προµήθειας µε τους όρους της παρούσης διακήρυξης  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 Θεσ/νίκης µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους 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 15 

∆απάνες που θα βαρύνουν τον προµηθευτή 

 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών, την κράτηση 1,5% υπέρ 

ΤΑ∆ΚΥ – ΤΕΑ∆Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ, 0,10% υπέρ της ανεξάρτητης αρχής 
∆ηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011), 4% τον Φ.Ε. και µε  κάθε 
τυχόν νόµιµη δαπάνη.  

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (γνωµοδότηση ∆΄ Τµήµατος του 

Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009 άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α’ – Ν.3548/2007 άρθρο 4, 

ΦΕΚ 68 Α’).  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 
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Άρθρο 16 

∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 
 

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισµού, οι 
ενδιαφερόµενοι θα λαµβάνουν από την αρµόδια ∆/νση Εκπαίδευσης - Αθλητισµού, 

Τµήµα ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, Κολυµβητηρίου και Αθλητικών χώρων, που 

συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Πληροφορίες 
κ. Θ.Τσούρλου, Γρ.Λαµπράκη & Κλεάνθους 57, τηλ. 2310-232830. 

Αντίγραφο της διακήρυξης µπορούν να λαµβάνουν οι  ενδιαφερόµενοι κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών, οδός 
Βασ.Γεωργίου 1Β, 1

ος
 όροφος, γραφείο 109, αρµ. Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313-317537. 

Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr 

 

 

Θεσ/νίκη 11-9-2013.    

 

 

 

                                                                                            O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    

                                                                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

 

                                          Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια ανταλλακτικών για τα 

ηλεκτρονικά µηχανήµατα εκγύµνασης των ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, της 
∆/νσης Εκπαίδευσης-Αθλητισµού, προϋπολογισµού δαπάνης 3.000,00€, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

 

                                                           Άρθρο 2 

Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν πλήρη τεχνική περιγραφή των 
προσφεροµένων  ειδών. 
 

 

 

Άρθρο 3 

Ανάδειξη µειοδότη 

 

1.  Ο διαγωνιζόµενος στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια 

υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική συµµετοχής, µε εγγυητική καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

2.  Η εγγύηση της καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή 

της σύµβασης. 
3.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών. 

 
 
 

Άρθρο 4 

Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 
 

1.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών 
από της γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο 

εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
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2.  Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενοµένης σ’ 

αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της 
σύµβασης. 

 

 

 

Άρθρο 5 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

 

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που 

απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 12, της παρούσης διακήρυξης. 
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 
Υπ. Απόφασης 11389/93. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση 

 

1. Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων 
ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. Τα 

είδη θα ελέγξει το αρµόδιο όργανο παραλαβής και σε περίπτωση διαπιστώσεως 
ελαττώµατος ο ανάδοχος υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτών. 

2. Στην περίπτωση παράδοσης ακατάλληλου υλικού εκτός τεχνικών προδιαγραφών, 
ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο, 

συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να µεταφέρει το ακατάλληλο υλικό µέσα 

σε 2 ηµέρες. Στην περίπτωση µη ανταπόκρισης του µειοδότη, παραβιάζοντας 
χρονικώς την παράδοση πέραν των (2) ηµερών από της παραγγελίας, η υπηρεσία 

µπορεί µονοµερώς να λύσει τη σύµβαση και να συµβληθεί µε άλλον, 
επιβαρύνοντας τον µη ανταποκριθέντα µε τη ζηµία που θα προκύψει 
παρακρατώντας εν µέρει ή όλη την εγγυητική επιστολή. 

3. Εάν παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία δεν 
ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο ∆ήµος δικαιούται κατά την 
κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη 

µείωση του τιµήµατος. 
 

 

 

Άρθρο 7 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

 

1.  Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 
11389/93 της Υπουργικής Απόφασης, από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή του 
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∆ήµου, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιµέτρηση και 
εξέταση αυτού. 

2.  Οι  παραδόσεις των υλικών γίνονται µε δελτίο αποστολής ή µε δελτίο αποστολής - 
τιµολόγιο.    

3.  Σε περίπτωση που για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν 
τυχόν ατέλειες, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (ή 

απόρριψης) της προµήθειας. 
4.  Για τα υλικά που χρειάζεται χρόνος δοκιµαστικής λειτουργίας συντάσσεται      
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και µετά την πάροδο έξι (6) µηνών  
ολοκληρώνεται η προµήθεια µε την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

 

 

 

 

Άρθρο 8 

Υπέρβαση χρόνου παράδοσης 
 

1.  Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί εκπρόθεσµα ο ∆ήµος έχει 
δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής : 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το     

µισό  του προβλεπόµενου χρόνου παράδοσης, 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της    
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

β) Για καθυστέρηση  που υπερβαίνει τον παραπάνω χρόνο 5% επί της συµβατικής     
αξίας  της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

2.  Παράταση στο χρόνο παράδοσης µπορεί να δοθεί µε απόφαση ∆ηµοτικού     

Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου (πριν τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης) και σχετική εισήγηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

 

 

 

Άρθρο 9 

Τρόπος πληρωµής 
 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών 
ηµερών µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται 
χρηµατικό ένταλµα, σύµφωνα µε το άρθρο 1 (παραγρ.Α’, υποπαράγρ.Ζ.5) του 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» 

 

 

 

Άρθρο 10 

Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς 
    

Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες, µέχρι το τέλος της συµβατικής 
χρονικής περιόδου. 
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Άρθρο 11 

Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας 
επιλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

 

 

                                      Θεσσαλονίκη  11-9-2013 

 

 

 

 

 
Η συντάξασα                   Με εντολή ∆ηµάρχου                           Με εντολή ∆ηµάρχου 

                                Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη             Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη  

                                            του Τµήµατος                                            της ∆/νσης                          
                                 Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών        Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχ/σης 
                                                                                                                      

 

  

 

 

 

Κ.ΑΣΒΕΣΤΑ                     Κ.ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ                                  Π.ΛΑΚΕΡΙ∆ΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ,  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

(ΕΡΓΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ Air machine, Diamont, Johnson Spirit) 

 

Κ.Α. 6673.05.01 «Προµήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισµού» Υπηρεσίας 15, 

Υπηρεσιακής µονάδας 15.04, ποσό 3.000,00€ 

 

A/A Τεχνικές Προδιαγραφές Τεµάχια Τιµή µονάδος 
(µε Φ.Π.Α.) 

Συνολικό 
Ποσό  

(µε Φ.Π.Α.) 

1 Moter 3hp D/C µε εναλλασσόµενο ρεύµα 1 750,00 € 750,00 € 

2 Moter κλίσης µε άξονα 1 400,00 € 400,00 € 

3 Rek card (kantran) 1 500,00 € 500,00 € 

4 ∆άπεδο βάδισης (διπλή όψεως) 1 150,00 € 150,00 € 

5 State relle 1 150,00 € 150,00 € 

6 Τάπητας κίνησης 2 200,00 € 400,00 € 

7 Τροφοδοτικό  1 300,00 € 300,00 € 

8 Αισθητήρας Ταχύτητας (καντράν στη βάση) 1 110,00 € 110,00 € 

9 Άξονας µπροστά (µε 2 ρουλεµάν) 1 120,00 € 120,00 € 

10 Άξονας πίσω (µε 2 ρουλεµάν) 1 120,00 € 120,00 € 

Γενικό σύνολο συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 3.000,00 € 
 

 

 

 

 

      
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

                                    ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ             ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                         

                             ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ & ΑΘΛΗΤ.ΧΩΡΩΝ 

 

 

 

Κ.ΦΑΚΗΣ                         Θ.ΤΣΟΥΡΛΟΥ                                          Α.ΒΡΑ∆ΕΛΗ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
 
∆ΙΑΥΘΥΝΣΗ: 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ      
                                                  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 (ΕΡΓΟ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ Air machine, Diamont, Johnson, Spirit) 
 

 

A/A Τεχνικές Προδιαγραφές Τεµάχια Τιµή µονάδος 
(µε Φ.Π.Α.) 

Συνολικό Ποσό  
(µε Φ.Π.Α.) 

1 Moter 3hp D/C µε εναλλασσόµενο ρεύµα 1   

2 Moter κλίσης µε άξονα 1   

3 Rek card (kantran) 1   

4 ∆άπεδο βάδισης (διπλή όψεως) 1   

5 State relle 1   

6 Τάπητας κίνησης 2   

7 Τροφοδοτικό  1   

8 Αισθητήρας Ταχύτητας (καντράν στη βάση) 1   

9 Άξονας µπροστά (µε 2 ρουλεµάν) 1   

10 Άξονας πίσω (µε 2 ρουλεµάν) 1   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 

 


