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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
   
   

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 93.148,80  ευρώ µε ΦΠΑ.  
 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών 

08/08/2016, ∆ευτέρα 8:00 π.µ. 

∆ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

www.promitheus.gov.gr 
Πληροφορίες: Νικόλαος Ράικος 

Γεώργιος Θανασιάς 
Καταληκτική Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών 

16/08/2016, Τρίτη 3:00 µ.µ 
Επικοινωνία: ∆ήµος Καρπενησίου, Γραφείο 

Προµηθειών 

Ύδρας 6 - Καρπενήσι- T.K. 36100 

Τηλ.:+30 22373 50030 & +30 22373 50029 

Fax: +30 22373 50028 Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

22/08/2016, ∆ευτέρα 10:00 π.µ. E-mail: n.raikos@2445.syzefxis.gov.gr, 

g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr. 

 
 
 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Το σύνολο των τευχών της παρούσας 
διακήρυξης  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 

Αναρτώνται στη ∆ιαδικτυακή Πύλη  Τοιχοκολλείται ∆ηµοσιεύεται 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

∆ήµου 
Καρπενησίου 

www.karpenissi.gr 
∆Ι@ΥΓΕΙΑ 

στο Εµπορικό 
Επιµελητήριο 
Ευρυτανίας 

στο 
∆ηµαρχιακό 
Κατάστηµα 

στο 
Φ.Ε.Κ. 

στον 
Ελληνικό 
Τύπο 

Από Τετάρτη 27/07/2016 έως Παρασκευή 29/07/2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 27-07-2016 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  Αρ.Πρωτ.:  9845 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
   
   

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
Προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την «Προµήθεια ελαστικών για τις 

ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Καρπενησίου» για ένα έτος από την υπογραφή 
της σύµβασης µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο  σύνολο 
των ποσοτήτων συνολικά και κατά υπηρεσία σύµφωνα µε τις τιµές των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 75.120,00 ευρώ, συν 
Φ.Π.Α. 24% (18.028,80 €), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 93.148,80 ευρώ.  
Η δαπάνη θα κατανεµηθεί ως ακολούθως: 

A/A ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 10.6671.001 Προµήθεια ελαστικών 744,00 

2 15.6671.002 Προµήθεια ελαστικών 4.836,00 

3 20.6671.002 Προµήθεια ελαστικών 20.385,60 

4 25.6671.001 Προµήθεια ελαστικών 12.697,60 

5 30.6671.002 Προµήθεια ελαστικών 53.295,20 

6 35.6671.001 Προµήθεια ελαστικών 595,20 

7 40.6671.002 Προµήθεια ελαστικών 595,20 

 

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 προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την δηµοσίευσης περίληψης της 
διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον 
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (pdf), στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και 
πλήρης πρόσβαση στη µελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Καρπενησίου www.karpenissi.gr .  

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 08/08/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 08:00 πµ. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 16/08/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 
µµ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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 στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών από το αρµόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το διαδικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο 
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σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα/ερωτήµατα υποβάλλονται αποκλειστικά στην 
ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει 
σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. Κανένας 
υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από : 

• Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β΄/23-03-1993 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».  

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».  

• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού , ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και 
Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως 
προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σύµφωνα µε την παρ. 
3γ του άρθρου 2 του Ν.2286/1995.  

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων».  

• Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β΄/02-10-2006 και τις διατάξεις της 
Κ.Υ.Α31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα.  

• Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας 
για τα όρια των ∆ιαγωνισµών.  

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης ».  

• Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
λοιπές διατάξεις».  

• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 ».  

• Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 
πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-04-2014).  

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  

• Τη µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».  

• Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136 137, 138 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν. 4281/2014 
(Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-08-2014).  

• Τις αριθ. 15968/2014, 15975/2014 & 16498/2015 αποφάσεις ∆ηµάρχου περί του ορισµού   
Αντιδηµάρχων, µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών 
εγγραφών. 

• Την υπ' αριθµ.πρωτ.727/20-1-2016 απόφασης ∆ηµάρχου για συγκρότηση της επιτροπής 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων –οχηµάτων του ∆ήµου Καρπενησίου  

• Την υπ' αριθµ. 1/2016 Τεχνική µελέτη του Τµήµατος Υποδοµών και δικτύων  του ∆ήµου Καρπενησίου. 

• Την υπ' αριθµ. 156/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας ελαστικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
Καρπενησίου   
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• Την αριθµ Πρωτ.9782/26-7-2016 Απόφαση της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων – 
οχηµάτων του ∆ήµου Καρπενησίου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού που αφορά 
την προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου 
Καρπενησίου   

• Τις αριθ. 888,889,890,891,892,893,894, 895/ 2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

• Τις υπ' αριθµ. 302/2016 & 303/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρπενησίου µε 
τις οποίες έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης  κα η ψήφιση των απαιτούµενων πιστώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2o   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στη συνολική δαπάνη ποσού 
των 93.148,80 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και θα χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό του 
έτους 2016.  

Τα ποσά που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της µελέτης δεν δεσµεύουν το ∆ήµο 
όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισµό, για την προµήθεια των ελαστικών θα γίνεται σταδιακά και µε βάση τις ανάγκες του 
∆ήµου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3o   

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  

- Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού  
- Οι τεχνικές προδιαγραφές & τεχνική έκθεση  
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  
- Ο προϋπολογισµός προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

08/08/2016 
08:00 π.µ. 

16/08/2016  
15:00 µ.µ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 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.)».  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στα άρθρα 15 και 16 της παρούσας. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

• Επωνυµία: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

• Α.Φ.Μ.: 998895715 

• ∆.Ο.Υ.: Καρπενησίου 

• Ταχ. ∆ιεύθ.: Ύδρας 6 

• Τ.Κ.: 361 00-Καρπενήσι 

• Τηλ. Επικοιν.: +30 22373 50030 & 
+30 22373 50029 

• Fax: +30 22373 50028 

• e-mail: n.raikos@2445.syzefxis.gov.gr, 
g.thanasias@0716.syzefxis.gov.gr. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1  Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται :  
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  
β. Οι συνεταιρισµοί και  
γ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο 
εργασιών την εµπορία και διακίνηση των υπό προµήθεια προϊόντων κατά περίπτωση.  
δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών. 

2 Για τη 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 παρακάτω διαδικασία εγγραφής. 
α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο 

“Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”, 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 ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε 
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 ΓΓΕ 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 της 
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

• 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.  

3  Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από την εκπνοή της ορισθείσης προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες 
µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.  
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα 
από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 
εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Τρόπος υποβολής προσφορών  
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, ήτοι µέχρι τις 16/08/2016 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 
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(ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)” και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

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. 

3. 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 η τεχνική προσφορά.  

4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»  
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά“ περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 
συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων σύµφωνα µε το άρθ. 43 της παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, αποκλείεται από 
τη διαδικασία διαγωνισµού εφ’ όσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που 
αφορά τα παρακάτω αδικήµατα: 

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕΙ-351 της 29/1/1998 σελ.1). 

2. ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
η
 

Μαΐου 1997 (EE C 1 9 5  της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

3. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27/11/1995 σελ. 48). 

4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
(οδηγία ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 όπως έχει τροποποιηθεί και έχει ενσωµατωθεί στον ν. 
2331/1995)· 

Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισµό συµµετέχοντες: 

� Που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Στον παρόντα διαγωνισµό η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4, άρθ. 8 του Ν. 3310/05 ελέγχει, 
επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια 
εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α', παρ. 4, άρθ. 4, του ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε 
την παρ. 4, άρθ. 4,του ν. 3414/05. 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν 
από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού, για έναν µόνο 
συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, 
επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013) 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 .  
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος. 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
Α) Για τους Έλληνες πολίτες: 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 2% επί προϋπολογισθείσης δαπάνης 
όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014.  
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας. 
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Για τα νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
- οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών(ΟΕ 
και ΕΕ), 
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), 
- ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των ανωνύµων 
εταιρειών 
(ΑΕ), 
- σε κάθε περίπτωση οι διοικούντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου. 
 Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.  
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
διµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι: 

 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 

 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 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 Ίδρυµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων 
και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το 
καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο 
ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 
τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. 
Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, 
τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη 
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας 
αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο 
της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να 
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά 
της παραγράφου αυτής.  
ε. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Καρπενησίου Νοµού Ευρυτανίας (∆ηµοτική Ενηµερότητα) , κατά 
την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού.  
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής 
αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ζ. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) , (δ) και 
(στ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι. 

Β) Για τους αλλοδαπούς: 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
κάθε οµάδας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρείες ισχύουν τα οριζόµενα στο εδάφιο (β) που 
αφορούν τους Έλληνες πολίτες.  
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου διµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι: 
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν 
τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. 
ε. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Καρπενησίου Νοµού Ευρυτανίας ή ∆ηµοτική Ενηµερότητα , κατά 
την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού. 
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στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους 
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 
 

Γ) Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το 

απόσπασµα ποινικού µητρώου. 
Όταν συµµετέχουν εταιρείες ισχύουν τα οριζόµενα στο εδάφιο (β) που αφορούν τους Έλληνες 

πολίτες. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 
Επιπλεόν: α) Το τελευταίο καταστατικό το οποίο να φέρει θεώρηση από το Πρωτοδικείο ή την 

Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση 
του διαχειριστή της εταιρείας, όπου θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρεία. Στη θέση της 
υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής του δηλούντος θα τίθεται και η σφραγίδα της 
εταιρείας. Για τις Ε.Π.Ε. που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων, 
αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύµβουλο ή 
το ΦΕΚ που δηµοσιεύονται. Για τις Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του διοικητικού 
συµβουλίου της Α.Ε. ή το ΦΕΚ, από τα οποία προκύπτουν ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την 
εταιρεία και δεσµεύουν αυτή µε την υπογραφή τους. Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραµµένα 
από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύµβουλο της Α.Ε. 
β) Βεβαίωση του αρµοδίου τµήµατος του Πρωτοδικείου ή της Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ 

ότι δεν έχει στο µεταξύ επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία. 
Σε αντίθετη περίπτωση, στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται οι αριθµοί των πράξεων των 

µεταβολών, οι οποίες πρέπει να προσκοµίζονται όλες θεωρηµένες από το Πρωτοδικείο ή την 
Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ. 

 
∆) Για τους συνεταιρισµούς: 

α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
διµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι: 
 - ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 
 - ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 

Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους 
οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 
παραγωγικών αστικών συνεταιρισµών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να προσκοµισθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο 
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από 
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειµένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα 
κατάσταση των συµµετασχόντων, οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το 
διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση (άρθ. 8, ν. 1599/1986) του διαγωνιζοµένου ότι: 

i. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών 
και ότι τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 

ii. ∆εν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο. 

iii. ∆εν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του 
ζητούνται µε την παρούσα. 

iv. ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

v. ∆εν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών. 
vi. ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 

αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. 
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vii. Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει, επί εδάφους, 
τα προς προµήθεια είδη, σύµφωνα µε την παρούσα. 

viii. Ότι δεν συντρέχει καµία από τις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά 
στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

ix. Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµόσιου 
τοµέα, και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων προϊόντων.  
γ. Υπεύθυνη δήλωση για την ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης, προσκοµίζοντας 
παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας, εφόσον υπάρχουν, των προϊόντων, που να 
επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων. 
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι 
µικρότερος από τον ζητούµενο (120 ηµέρες).Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών προς χρήση σε 
χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος κατόπιν της εκάστοτε παραγγελίας, ο οποίος δεν είναι δυνατόν 
να είναι µεγαλύτερος από τον ζητούµενο (15 ηµέρες). Ότι θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών 
που τυχόν θα παρουσιάσουν ελαττώµατα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας 
σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη καθώς τους χρόνους που αναλαµβάνει να τα πραγµατοποιήσει. 
ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εφόσον πρόκειται για δηµόσια έγγραφα, 

υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από αρµόδιες αρχές. Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρους. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 
θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να 
ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. 

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές 
κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού 
τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης 
Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους 
ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου. 

Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες, ή 
ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο 
φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός 
από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο 
διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος 
αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. 

Εάν σε κάποια χώρα 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 ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του δηλούντος. 
 

Άρθρο 9ο  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

1. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
σε ένωση, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των νόµων 3310/2005 
και 3414/2005· 
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε 
αντίστοιχες ελληνικές, εφ’ όσον το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο 
της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα που σχετίζεται µε το διαγωνισµό, την 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. 

2. Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφ’ όσον η ανώνυµη 
εταιρεία υποβάλλει µε την προσφορά της τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
2.1. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920, την 

εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
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ονοµαστικές. 
2.2. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 

µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας το πολύ 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εφ’ όσον από την ανωτέρω κατάσταση προκύπτει ότι µέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες 
εταιρείες, συνυποβάλλονται και γι’ αυτές τα ανωτέρω δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν 
µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή άλλου νοµικού προσώπου (πλην 
ανώνυµης εταιρείας) οι τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών. 

3. Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την 
έδρα τους η ονοµαστικοποίηση των µετοχών στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, υποβάλλουν 
µε την προσφορά τους: 
3.1. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 
      Προκειµένου περί εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της 

ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η 
τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε οι µετοχές στο σύνολό τους να έχουν µετατραπεί σε 
ονοµαστικές. 

3.2. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε 
µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο 
του κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή της προσφοράς. 

3.3. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού 
προσώπου των µετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους σύστασης 
της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

4. Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών τους από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, υποβάλλουν µε την προσφορά τους: 

4.1. Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, ότι το δίκαιο της χώρας αυτής 
δεν επιβάλλει στην εταιρεία την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της µέχρι φυσικού 
προσώπου. Αν από την οικεία νοµοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, 
προσκοµίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

4.2. Ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να 
προσκοµίσει κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων 
ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία γενική συνέλευση, εφ’ όσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους 
δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει 
την αιτιολογία αυτή. Εάν όµως η αναθέτουσα αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 
υποβάλει την ανωτέρω κατάσταση των µετόχων της, η προσφορά απορρίπτεται. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από δηµόσιες αρχές, πρέπει να είναι επικυρωµένα από 
την αρµόδια αρχή του κράτους όπου εδρεύει η εταιρεία και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα. 

5. Τα δικαιολογητικά των προηγούµενων παραγράφων υποβάλλονται και από τις ανώνυµες εταιρείες που 
είναι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 
Οι ανωτέρω εταιρείες, εφ’ όσον προσκοµίσουν πιστοποιητικό του οικείου χρηµατιστηρίου που 

βεβαιώνει το γεγονός αυτό, απαλλάσσονται της υποχρέωσης περαιτέρω ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 

στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη 
της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 
2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν 
επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 
157 παρ. 4 του Ν. 4281).  

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.  

Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην 
ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
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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. 
 Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.4281/2014.  
-Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Καρπενησίου, τον αριθµό της 
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ 
του οποίου εκδίδεται.  
-Η εγγυητική επιστολή τραπέζης θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
-Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  
-Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από την ηµέρα του διαγωνισµού. Εγγύηση που 
αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
-Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή 
αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προµηθευτής 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 πέντε (5) επί τοις % 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α ( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).  
Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 
26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93).  
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται στην παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, κατά δύο (2) µήνες.  
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και 1β 
του Ν.4281/2014. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, 
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:  
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και  
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού. 

3. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί ποινή 
απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα :  
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής).  
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για 
κάθε µέλος της. 

4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται 
οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως 
δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη 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 του ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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. 
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6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf . Προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Καρπενησίου. 
Τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική 
προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά αλλά απαιτούνται να 
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά - στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: εγγυητική συµµετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 
που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή 
υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  

7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών 
εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω 
διατάξεις. 

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή της 
ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά 
του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί ποινή 
απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. 
Συγκεκριµένα:.  
α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η 
οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.  
β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα 
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών.  
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 
οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και 
αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα έχουν 
προσφερθεί δωρεάν.  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

11. 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. Στη 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 του 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
 
Ο κάθε ενδιαφερόµενος συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει τεχνική και οικονοµική προσφορά 
για το σύνολο των τύπων και διαστάσεων των εν λόγω ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου του υπηρεσιακού στόλου αλλά και για τη συνολική ποσότητα των τεµαχίων που 
προδιαγράφονται και απαιτούνται από την ποσοτική προσµέτρηση της τεχνικής έκθεσης και 
επ΄ουδενί λόγω µεµονωµένα για συγκεκριµένο αριθµό τεµαχίων κατά έναν τύπο, διάσταση ή µία 
οµάδα αυτών. Η προσφορά δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να ξεπερνά τις προϋπολογισθείσες 
τιµές ανά υπηρεσία.  
 
Καθώς η οικονοµική προσφορά έχει αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων θα επισυνάψει επιπλέον στην ηλεκτρονική οικονοµική 
προσφορά του το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, του τεύχους της Οικονοµικής Προσφοράς της 
Τεχνικής µελέτης, σε µορφή .pdf, συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
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12. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

13. ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 
προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον 
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν 
θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), 
η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς 
στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

14. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων 
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά 
αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και 
για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 
74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η 
ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή 
φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει 
κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον 
τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η 
εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.  

15. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της 
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την 
κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο σύστηµα. 

16. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).  

17. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή 
(για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.  

18. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται 
εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

19. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο άρθρο 14 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.  

20. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον 
τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.  

21. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των 
προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους 
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη 
της προσφοράς  

22. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

23. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 

24. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες 
εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την 
επισήµανση της εµπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους 
υπο(φακέλους) της προσφοράς. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν 
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διαβιβάσει οι προσφέροντες και έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές 
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

25. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.  

26. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση 
προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία 
θα συµµετέχει για λογαριασµό του.  
Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης 
είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΤΙΜΕΣ 

Οι τιµές θα δίδονται υποχρεωτικά σε ευρώ € (άρθρο 16 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ) και θα περιλαµβάνουν 

όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς, µεταφορικά κλπ.) οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον 

προµηθευτή. 

Επίσης θα περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και η ζυγοστάθµιση των ελαστικών στο συνεργείο του ή στην 

έδρα του ∆ήµου εφόσον διαθέτει κατάλληλη κινητή µονάδα για το λόγο αυτό. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 

αυτόµατα από το σύστηµα. 

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε 

ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω 

εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 

πέντε. 

Οι τιµές των προσφορών θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που αναφέρονται σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τα ποσοστά έκπτωσης των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει 

ο προµηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν προκύψουν παράγοντες (πλην 

συνιστώντες ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες 
ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις αφού η προσφορά είναι 
εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων 
µετρήσεις 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες προσµετρούµενος από 
την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Καµία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω 
αλλαγής της ισοτιµίας προς τα ξένα νοµίσµατα.  

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την 
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.  

4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της 
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύµβασης αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο  
 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή 
της συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, για τους λόγους και µε 
την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 15, και τον ν. 3886/2010, άρθ. 4, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον ν. 4055/2012, αρθ. 63, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
Αν το εν λόγω έγγραφο δε είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του. 
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Ένσταση ή προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά για τις εξής περιπτώσεις (άρθρο 15 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.): 
1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού 

Στο ∆ήµο µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική 
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε 
µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
2) Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν (άρθρο 15 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά την διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη 
εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια Επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην 

κατακύρωση του διαγωνισµού υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας (άρθρο 238 ν. 3852/10) µέχρι την έναρξη της 
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 
Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της 

Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. 
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 

ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις του ν. 3852/2010, άρθ. 238 σε συνδυασµό µε το άρθ. 227 του ίδιου νόµου. 
Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν. 3886/2010, ως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
 ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη 
από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο 
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού–Ε∆∆), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών στις 22/08/2016 από τα 
αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι ή τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή τον υπάλληλο έχοντα κωδικό πρόσβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ, 
που θα εισαγάγει τους κωδικούς παρουσία της Επιτροπής Αποσφράγισης.  

3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 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 λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα:  
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α. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, στην ηµεροµηνία που καθορίζεται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για 
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση, που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
β. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν 
επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών, τα οποία έχουν 
κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η 
επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους 
Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς».  

   Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.  
γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν 
υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη της.  
δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προχωρεί στην αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους συµµετέχοντες για την πληρότητα και την νοµιµότητά 
τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα – καθώς και των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή 
ασυµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές /απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η επιτροπή ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του 
συστήµατος από το ∆ήµο Καρπενησίου, µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω 
της παρεχόµενης από το σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 
φορείς, για παροχή διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό χρήστες – οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση 
εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που 
τους ορίζονται.  
στ. Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προτείνει τον αποκλεισµό περιπτώσεων 
παραβίασης των όρων ή έλλειψης δικαιολογητικών, χαρακτηρίζει ποιες προσφορές κρίνονται 
«τυπικά αποδεκτές ή µη» και συντάσσει πρακτικό, το οποίο και αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα (µε χρήση του συστήµατος) στους συµµετέχοντες.  
Κατά του πρακτικού αυτού χωρούν ενστάσεις µόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή 
αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η Ένσταση υποβάλλεται µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή, 
µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του 
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η 
οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η 
οποία τελικά αποφασίζει. (άρθρο 14 της ∆ιακήρυξης ). 
ζ. Περίπτωση αποδεκτής ένστασης συµµετεχόντων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των 
δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται 
αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης για το 
στάδιο του διαγωνισµού.  
Τεχνικής αξιολόγησης τυγχάνουν µόνον οι αρχικά τυπικά αποδεκτές προσφορές, καθώς και οι 
προσφορές που αρχικά κρίθηκαν «ως τυπικά µη αποδεκτές», αλλά µετά από υποβολή ένστασης 
δικαιώθηκαν.  
η.  Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του 
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, στους 
συµµετέχοντες για ενηµέρωση.  
θ.   Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά), 
κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων - 
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, 
ορίζεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί 
κατά το προηγούµενο στάδιο, αποστέλλεται ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα (µε χρήση του 
συστήµατος) για την καθορισθείσα ηµεροµηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών. 
Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων Οικονοµική Προσφορά και οι συµµετέχοντες 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
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συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το 
σύστηµα.  
ι.  Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους 
υποφακέλους µε την ένδειξη Επιµέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν 
έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την επιτροπή των 
οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων 
της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η 
επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε πρακτικό επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών 
καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το οποίο 
υποβάλλεται αρµοδίως στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης 
απόφασης.  
ιβ.  Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το 
υπόψη στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του 
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
Συστήµατος, αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους 
συµµετέχοντες, για ενηµέρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.  Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού το οποίο είναι 
η επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων- οχηµάτων του ∆ήµου αποφασίζει: α. Την 
κατακύρωση της προµήθειας β. Την µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Την κατανοµή της προς 
προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών 
µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών για την επιλογή 
προµηθευτή. 
 
2. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να 
συνεχιστεί µε υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες 
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την 
απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα συνέχισης του διαγωνισµού. 
Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το 
αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 
βάση τους καθορισµένους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες 
µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων- 
οχηµάτων του ∆ήµου.  

ΑΡΘΡΟ 18ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 
1. Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να γίνει εάν 

συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993, της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 
1797/1998 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 59/2007 και των άρθρων 
24 και 25 του Π.∆. 60/2007.  

2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας 
ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, 
αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να 
αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου που 
οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. 
 

ΑΡΘΡΟ 19ο  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής 
συµφωνητικού. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η 
εγγυητική συµµετοχής.  
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Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση 
κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 της Υπ. Απ. 11389/1993.  
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της 
συµβάσεως, ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµηθείας στον 
επόµενο κατά σειρά προµηθευτή του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ που θα αναδείξει ο διαγωνισµός ή στον 
µεθεπόµενο αν δεν αποδεχθεί ο επόµενος.  
Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως κάθε τυχόν 
ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και καταλογίζεται στον 
προµηθευτή κάθε θετική και αποθετική ζηµία του φορέως της προµήθειας από την καθυστέρηση ή 
µαταίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί ο ∆ήµος για την 
πραγµατοποίηση της προµήθειας. Τα αξιούµενα από το ∆ήµο ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη 
διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.  
Τέλος, η έκπτωση προµηθευτού επάγεται αποκλεισµό από κάθε προµήθεια του ∆ηµοσίου επί διετία. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Έκαστος από τους µειοδότες που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει υποχρέωση να υπογράφει επιµέρους 
συµβάσεις µε τον ∆ήµο και έκαστο Νοµικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί. Η 
σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα 
µέρη. Η σύνταξή της γίνεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και 
την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις 
όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής :  
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
- Τα συµβαλλόµενα µέρη.  
- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
- Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα.  
- Την συµφωνηθείσα τιµή.  
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη.  
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
- Τον τρόπο παραλαβής.  
- Τον τρόπο πληρωµής.  
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας.  
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
Οι συµβάσεις τροποποιούνται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων αξιολόγησης.  
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :  
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.  
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
1. Για όλα τα είδη θα δίνονται τιµές µονάδος, οι οποίες θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως, 

και θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ €.  
2. Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής του κάθε 

φορέα στο όνοµα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος 
των οικείων κωδικών αριθµών του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού των φορέων οικονοµικού έτους 
2016. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από την έκδοση των σχετικών 
τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της 
υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού.  
Οι Φορείς για τους οποίους γίνεται η προµήθεια, διατηρούν το δικαίωµα να παρατείνουν και µε τη 
σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, την ισχύ της 
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σύµβασης µε τον προµηθευτή, για τρεις (3) το πολύ µήνες, ή και µέχρι την ανακήρυξη νέου µειοδότη και 
πάντως όχι πέραν του τριµήνου, (Πράξη VΙ τµήµατος 24/2003, Πράξη ΣΤ΄ Κλιµακίου 118/2005, Πράξεις 
129/2006, 14, 34, 69, και 99/2010, Απόφαση VΙ τµήµατος 3037/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), στο 
µέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :  
α) ∆εν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προµηθευτή.  
β) Η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης και  
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο  
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΝΟΜΩΝ 

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
Ν.2286/95 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 
στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 24ο 

 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
1. Την παρούσα θα παραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι από το Γραφείο. Προµηθειών του ∆ήµου 
Καρπενησίου, Ύδρας 6 Καρπενήσι, τηλ 22373 50030-22373 50029  ή από το website του ∆ήµου 
Καρπενησίου www.karpenissi.gr. 

2. Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο κατάστηµα του ∆ήµου Καρπενησίου , θα αποσταλεί 
στο Επιµελητήριο Ευρυτανίας και θα δηµοσιευτεί µια φορά σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες 
(Ναυτεµπορική, Ηµερησία), σε δύο εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού (Ευρυτανικά Νέα, 
Ευρυτανικός Παλµός), στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr., στον ιστότοπο της 
∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

3. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν 
επαναληπτικού, βαρύνουν τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δηµοπρασία. Σε 
περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η 
εγγύηση συµµετοχής. 

 
. 
 

Η ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 

ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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