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διακηρύσσει  ότι  εκτίθεται  σε  συνοπτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες

προσφορές η δημόσια σύμβαση Προμηθειών με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών

στα  πλαίσια  των:  “Συντήρηση  &  Επισκευή  Κοινοχρήστων  Χώρων  2017”,

“Συντήρηση  Επισκευή  και  Ανακαίνιση  Σχολικών  Κτιρίων  2017”  &  “Συντήρηση

Επισκευή  &  Ανακαίνιση  Δημοτικών  Κτιρίων  2017”»,  προϋπολογισμού  73.957,38

ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%  (59.643,05  ευρώ  προ  Φ.Π.Α.), με

κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά,  μόνο  βάσει  της  τιμής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  117  του  Ν.

4412/2016.

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με

τα άρθρα 66,  117,  120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.  Παράλληλα θα παρέχεται

ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του

Δήμου Βόλου http://  dimos  volos.gr  , (Εφημερίδα της  Υπηρεσίας / Διαγωνισμοί – Προμήθειες

- Συμβάσεις / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  20/06/2017 ημέρα  Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής

διαγωνισμού  στην  Δ/νση  τεχνικών  Υπηρεσιών  {Μικρασιατών  81-Μακρινίτσης  (κτίριο

Σπίρερ)} με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμηθειών θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2017 του

Δήμου Βόλου. Δεδομένου των ιδιαιτεροτήτων των υλικών η συνολική προμήθεια χωρίζεται σε

επτά (7) Ομάδες Υλικών οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά

για  κάθε  Ομάδα  Υλικών  ή  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  των  Υλικών  που

αντιπροσωπεύουν. Η ποσότητα και η αξία της ζητούμενης προμήθειας είναι η ακόλουθη: 

1

http://dimosvolos.gr/
http://dimosvolos.gr/
http://dimosvolos.gr/


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

C P V :  4 4 1 1 1 0 0 0 - 1   Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Α   Υ Λ Ι Κ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

       (ΕΥΡΩ)

ΟΜΑΔΑ Α

Αμμοχάλικο 3Α m3 30 17,64 529,20

Άμμος μπετού (0-4 mm) σπαστήρως m3 35 18,69 654,15

'Άμμος Τυρνάβου m3 30 29,19 875,70

Άμμος Λαρίσης m3 10 35,38 353,80

Γαρμπίλι (8-16 mm) m3 25 17,85 446,25

Χαλίκι (16-30 mm) m3 25 17,85 446,25

Μαρμαρόσκονη m3 10 42,00 420,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.725,35

Άμμος  μπετού  (0-4mm)  σπαστήρως,  σε
πλαστικό σάκο των 25 Kgr

Τεμ. 900 1,16 1.044,00

Γαρμπίλι (8-16 mm), σε   σάκο των 25 kg Τεμ. 500 1,16 580,00

Χαλίκι (16-30mm), σε σάκο των 25 kg Τεμ. 300 1,16 348,00

Άμμος Τυρνάβου, σε σάκο των 25kg Τεμ. 800 1,26 1.008,00

Άμμος Λαρίσης, σε σάκο των 25kg Τεμ. 400 1,26 504,00

Τσιμέντα 50 kg μαύρα τύπου ΗΡΑΚΛΗΣ Τεμ. 90 7,04 633,60

Τσιμέντο βάσης μαύρο, σε σάκο των 20 kg Τεμ. 800 3,36 2.688,00

Τσιμέντο λευκό, σε σάκο των 25kg Τεμ. 400 5,77 2.308,00

Ασβέστης σε μορφή πολτού, σε σάκο των 35
kg

Τεμ. 140 3,15 441,00

Μαρμαρόσκονη & ρυζάκι σε σάκο των 25 kg Τεμ. 250 1,47 367,50

Βελτιωτικό  κονιαμάτων  τύπου  Revinex,  σε
δοχείο των 18 kg

Τεμ. 8 60,90 487,20

Οικοδομικό  πλέγμα  (δάριγ)  T92  15Χ15
(2,00Χ5,00)

Τεμ. 70 17,85 1.249,50

Οικοδομικό  πλέγμα  (δάριγ)  T139  10Χ10
(2,00Χ5,00)

Τεμ. 20 24,50 490,00

Οπτόπλινθοι (τούβλα) 9 όπα & 12 όπα Τεμ. 600 0,13 78,00

Οπτόπλινθοι (τούβλα) Κ 200 Τεμ. 200 0,81 162,00
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Οπτόπλινθοι (τούβλα) Κ 100 Τεμ. 200 0,27 54,00

Τσιμεντόλιθοι 0.10Χ0.20Χ0.40 Τεμ. 250 0,55 137,50

Τσιμεντόλιθοι 0.15Χ0.20Χ0.40 Τεμ. 100 0,59 59,00

Τσιμεντόλιθοι 0.20Χ0.20Χ0.40 Τεμ. 80 0,63 50,40

Κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου Τεμ. 800 0,60 480,00

Κεραμίδια γαλλικού τύπου Τεμ. 800 0,60 480,00

Κόλλα  πλακιδίων,  σε  συσκευασία  των  25
kgr, (C2)

Τεμ. 160 6,83 1.092,80

Κόλλα  πλακιδίων,  σε  συσκευασία  των  25
kgr, (C2TES1)

Τεμ. 80 13,44 1.075,20

Σιδερόβεργες Φ 8 στρόγγυλες 3μ. Τεμ. 190 1,26 239,40

Σοβάς έτοιμος σάκος των 25 kg Τεμ. 70 10,50 735,00

Αρμόστοκος πλακιδίων λευκός σάκος των 5
kg

Τεμ. 30 4,41 132,30

Αρμόστοκος  πλακιδίων χρωματιστός σάκος
των 5 kg

Τεμ. 40 5,46 218,40

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  17.142,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α 20.868,15

ΟΜΑΔΑ Β

Πλάκα  πεζοδρομίου  40x40x4cm  (πάχος),
λευκή λεία

m2 40 4,60 184,00

Πλάκα  πεζοδρομίου  40x40x4cm  (πάχος),
χρωματιστή λεία

m2 40 5,32 212,80

Πλάκα  πεζοδρομίου  40x40x4cm  (πάχος),
βότσαλο

m2 70 8,79 615,30

Πλάκα  πεζοδρομίου  40x40x4cm  (πάχος),
λευκή με σχέδιο

m2 80 5,47 437,60

Πλάκα  πεζοδρομίου  40x40x4cm  (πάχος),
χρωματιστή με σχέδιο

m2 160 5,47 875,20

Πλάκα  πεζοδρομίου  50x50x5cm  (πάχος),
λευκή λεία

m2 40 5,22 208,80

Κυβόλιθος  σχήματος  ορθογωνίου
παραλληλόγραμμου,  διαστάσεων  10x20x16
cm, φυσικού χρώματος γκρι.

m2 70 6,58 460,60

Κυβόλιθος  σχήματος  ορθογωνίου
παραλληλόγραμμου,  διαστάσεων  10x20x16

m2 120 7,00 840,00
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cm, έγχρωμος.

Πλάκες  πεζοδρομίου  αντιολισθηρές  ριγέ
τύπου  Α  “ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ”  έγχρωμες
40x40cm

m2 40 7,67 306,80

Πλάκες  πεζοδρομίου  αντιολισθηρές
φολιδωτές  τύπου  Β  “ΚΙΝΔΥΝΟΣ”  κίτρινου
χρώματος 30x40cm

m2 25 7,67 191,75

Πλάκες  πεζοδρομίου  αντιολισθηρές
φολιδωτές  τύπου  Γ  “ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ”  κίτρινου  χρώματος
40x40cm

m2 20 7,67 153,40

Πλάκες  πεζοδρομίου  αντιολισθηρές  ριγέ
τύπου  Δ  “ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ”  έγχρωμες
40x40cm

m2 10 5,47 54,70

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  4.540,95

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β 4.540,95

  ΟΜΑΔΑ Γ

Πλάκες πηλίου πρόπαν τετράγωνες πάχους
2  ~  4  εκατ.  κομμένες  σε  διάφορες
διαστάσεις. 

m2 80 15,40 1.232,00

Πλάκες πηλίου πρόπαν ακανόνιστες πάχους
1,5  ~  2,5  εκατ.  κομμένες  σε  διάφορες
διαστάσεις. 

m2 80 6,60 528,00

Πλάκες πηλίου πρόπαν ακανόνιστες πάχους
2,5  ~  3,5  εκατ.  κομμένες  σε  διάφορες
διαστάσεις. 

m2 100 4,40 440,00

Πλάκες  πηλίου  συκής  ακανόνιστες  πάχους
1,5  ~  2,5  εκατ.  κομμένες  σε  διάφορες
διαστάσεις. 

m2 20 5,50 110,00

Πλάκες  πηλίου  συκής  ακανόνιστες  πάχους
2,5  ~  3,5  εκατ.  κομμένες  σε  διάφορες
διαστάσεις. 

m2 10 4,50 45,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.355,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Γ 2.355,00

 ΟΜΑΔΑ Δ

Μάρμαρο  λευκό  Καβάλας  γυαλισμένο
πάχους  30χιλ,  κομμένο  σε  διάφορες
διαστάσεις.

m2 60 50,00 3.000,00

Μάρμαρο  λευκό  Καβάλας  γυαλισμένο
πάχους  20χιλ.  κομμένο  σε  διάφορες

m2 50 35,00 1.750,00
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διαστάσεις.

Μάρμαρο  λευκό  Κοζάνης  γυαλισμένο
πάχους  30χιλ,  κομμένο  σε  διάφορες
διαστάσεις.

m2 20 90,00 1.800,00

Μάρμαρο  λευκό  Κοζάνης  γυαλισμένο
πάχους  20χιλ.  κομμένο  σε  διάφορες
διαστάσεις.

m2 20 50,00 1.000,00

Μάρμαρα  χτυπητά  (σκαπιτσαριστά)
Καβάλας, Κοζάνης ή Μαρμαρά πάχους 3cm
και πλάτους μέχρι 30cm

m2 60 50,00 3.000,00

Μάρμαρο Ιωαννίνων πάχους 20χιλ. κομμένο
σε διάφορες διαστάσεις.

m2 30 60,00 1.800,00

Μάρμαρο Ιωαννίνων πάχους 30χιλ. κομμένο
σε διάφορες διαστάσεις.

m2 40 90,00 3.600,00

Μάρμαρα  λευκά  ειδικών  διαστάσεων  με
εγκοπές για κάλυψη αγωγών ομβρίων 

m2 90 60,00 5.400,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.350,00

Σοβατοπιά  από  μάρμαρο  Καβάλας,
Κοζάνης, Μαρμαρά ή Ιωαννίνων γυαλισμένα
πάχους 2cm

m 30 4,00 120,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 120,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Δ 21.470,00

ΟΜΑΔΑ Ε

Στρογγυλεμένο  βότσαλο  ποταμίσιο,  (2-8
mm) ανάμικτου χρωματισμού προερχόμενο
από κόκκους χρώματος γκρι, μπεζ, λευκούς
και μαύρους. 

m3 125 68,00 8.500,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Ε 8.500,00

ΟΜΑΔΑ Ζ

Ασφαλτόπανο  βαρέως  τύπου,  ρολό
1Χ10μετρα, των 4 kg (10 m2).

Τεμ. 10 36,00 360,00

Ασφαλτόπανο  βαρέως  τύπου,  ρολό
1Χ10μετρα, των 4,5 kg (10 m2). 

Τεμ. 10 38,50 385,00

Ψυχρή άσφαλτος σάκος των   25 kg. Τεμ. 50 10,50 525,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.270,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Ζ 1.270,00
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ΟΜΑΔΑ Η

Σύρμα γαλβανιζέ για δέσιμο κουλούρα των
2kg

Τεμ 15 4,31 64,65

Σύρμα απλό για δέσιμο κουλούρα των  2 kg Τεμ 15 3,26 48,90

Ταινίες σήμανσης έργων (70mmΧ200m) Τεμ 80 2,63 210,40

Σακούλες μπάζων Τεμ 1500 0,21 315,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 638,95

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Η 638,95

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ+Η) προ Φ.Π.Α. 59.643,05

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οδός: Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κωδ: 38333

Τηλέφωνο: 24210 25614

Fax: 24210 23492

Άρθρο 1

Ισχύουσες διατάξεις

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης
προμηθειών διέπεται από τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν.  3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της  αυτοδιοίκησης και  της  αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

 Του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Της μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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 Της με αριθμό 172 / 2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Ανάληψης

δαπάνης.

 Της με αριθμό 215 / 2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.

Άρθρο 2

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις  20/06/2017 ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10:00  π.μ.,

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που

βρίσκονται  στην  οδό Μικρασιατών 81-  Μακρινίτσης  στον 2ο όροφο (Κτίριο  Σπίρερ)  στο

Βόλο.

Κατά το ανωτέρω διάστημα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές

τους  αυτοπροσώπως  ή  μέσω  νομίμως  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  στην  επιτροπή

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα

τα  απαραίτητα  στοιχεία  δύναται  να  σταλούν  ταχυδρομικά  ή  με  κούριερ  στον  Δήμο

(Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών-κτίριο  Σπίρερ)  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη

ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  και  ώρα  13:30  μ.μ.  στο  τμήμα  Πρωτοκόλλου  2ος

όροφος.)  

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  θα  γίνεται

αποδεκτή καμία προσφορά. 

Άρθρο 3

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή

διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό

μπορούν να λάβουν γνώση όλων των εγγράφων της σύμβασης σε ηλεκτρονική μορφή,

από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Βόλου,  στον  δικτυακό  τόπο:  http://  dimos  volos.gr  ,

(Εφημερίδα της  Υπηρεσίας /  Διαγωνισμοί – Προμήθειες -  Συμβάσεις /  Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών/ΙΟΥΝΙΟΣ  2017).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό

στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου:  Μικρασιατών 81- Μακρινίτσης (κτίριο

Σπίρερ) Τ.Κ. 38333 Βόλος, τηλέφωνο: 24210 25614, Fax: 24210 23492, e-mail: ………….,

τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
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Άρθρο 4

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

1.  Τα  απαιτούμενα,  σύμφωνα  με  το  επόμενο  άρθρο  της  παρούσας  διακήρυξης,
δικαιολογητικά για  τη  συμμετοχή στη συνοπτική  διαδικασία,  οι  τεχνικές  και  οικονομικές
προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

2. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά
στοιχεία  των  προσφερόμενων),  μπορεί  να  υποβληθεί  σε  πρωτότυπη  μορφή  σε  ξένη
γλώσσα,  αλλά  να  συνοδεύεται  οπωσδήποτε  από  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική
γλώσσα.

3. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.

4.  Τα  δικαιολογητικά  γίνονται   δεκτά  σε  διαγωνισμούς  προμηθειών  που  έχουν
συνταχθεί σε ξένη γλώσσα εφόσον:

 Έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί  από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013_ΝΣΚ 223/2000).

 Έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί  από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής
στην Ελλάδα (άρθρο 454  του Κ.Πολ.Δ).  Ξενόγλωσσα έγγραφα μεταφρασμένα από
ιδιώτη μεταφραστή, του οποίου το Ελληνικό προξενείο βεβαιώνει την γνησιότητα της
υπογραφής και όχι  τη γνησιότητα της μετάφρασης,  δεν γίνονται δεκτά (ΕΣ Κλιμ.  Ε΄
462/2010). 

 Έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από τους ορκωτούς μεταφραστές του άρθρου 16 του νόμου 3712/2008
(ΦΕΚ 225/Α) ή από τους πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου πανεπιστημίου (έγγρ.
Υπ. ΕΣ. Φ.130181/32845/2012). 

5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του  αλλοδαπού αναδόχου  οικονομικού  φορέα,  θα  γίνονται  υποχρεωτικά  στην  ελληνική
γλώσσα. Ο αλλοδαπός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των
αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία
διερμηνέων.

Άρθρο 5

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

Για την παρούσα προμήθεια γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί
φορείς:

Α) Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί

Β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Γ) Συνεταιρισμοί

Δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
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    Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου

να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν
κατακυρωθεί  σε  αυτή  η  σύμβαση  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

  

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στον  συνοπτικό  διαγωνισμό  υποβάλλουν  μαζί  με  την
προσφορά  τους,  επί  ποινή  αποκλεισμού το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης (TEΥΔ)  του  [άρθρου  79  παρ.  4  ν.  4412/2016  (Α  147)]  για  διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

Η υποχρέωση αφορά:

 Φυσικά πρόσωπα (για ατομικές επιχειρήσεις)

 Τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

 Τον  διευθύνοντα  σύμβουλο  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

 Στην περίπτωση ένωσης η υποχρέωση αφορά τους φορείς που την αποτελούν κατά
την έννοια των παραπάνω.

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

i. Για τα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου.

ii. Για  Ανώνυμη Εταιρεία  (Α.Ε),  Ε.Π.Ε.,  ΙΚΕ απαιτείται:  Φ.Ε.Κ.  σύστασης ή  Γ.Ε.ΜΗ
ίδρυσης, Φ.Ε.Κ. ή πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ με την αναλυτική ισχύουσα εκπροσώπηση
και γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ τελευταίου τριμήνου.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσουν
το  καταστατικό  ίδρυσης,  πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.ΜΗ.  με  την  αναλυτική  ισχύουσα
εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό  Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου.

iv. Οι ενώσεις, τα νομιμοποιητικά έγγραφα των φορέων που την αποτελούν.

   Παραστατικό  εκπροσώπησης  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν  με  

αντιπρόσωπό τους:

Τα  φυσικά  πρόσωπα  καταθέτουν  την  προσφορά  αυτοπροσώπως  ή  με  τον  νόμιμα

εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  τους.  Η  εξουσιοδότηση  υποβάλλεται  είτε  με

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο

της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.     

Στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. & Ε.Π.Ε. εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, θεωρημένη

για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  ενώ  στην  περίπτωση  Α.Ε.  η  εξουσιοδότηση
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εκπροσώπησης  γίνεται  με  την  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  απόσπασμα  πρακτικού  περί

έγκρισης συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης σε

μέλος του Δ.Σ. ή σε τρίτο πρόσωπο. 

Στην περίπτωση ένωσης, δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα προσδιορίζεται

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους – φορέα (συμπεριλαμβανομένης

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) καθώς και ο εκπρόσωπος-συντονιστής της. 

Αν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή

νομιμοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω

περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης

του οικονομικού φορέα,  τα οποία θα υποβληθούν μαζί  με  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.

1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει.

1. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει

να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην

ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου

να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να

περιβληθεί  από  την  αναγκαία  νομική  μορφή.  Επίσης,  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά

πρέπει,  επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της.  Με την

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε

περίπτωση  κατακύρωσης  της  σύμβασης  σε  αυτή,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολουθεί  μέχρι

πλήρους  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για

οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του

κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τότε  εάν  οι  συμβατικοί  όροι  μπορούν  να

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο

σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης

των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Βόλου, η οποία

και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Βόλου αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν

επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε  αυτά οφείλουν να ορίσουν

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του

διαγωνισμού.  O  αντικαταστάτης  πρέπει  να  εγκριθεί  με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βόλου.

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων το  Τυποποιημένο

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα

υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω  από  την  εταιρική  επωνυμία  (σφραγίδα  εταιρείας  και

υπογραφή).
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Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης (TEΥΔ)  για  τις Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.

απαιτείται να είναι υπογεγραμμένο από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο

θα  έχει  εκ  του  καταστατικού  δικαίωμα  υπογραφής  και  εκπροσώπησης,  επομένως  θα

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από

την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

Άρθρο 7

Κριτήρια Επιλογής

Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στον  συνοπτικό  διαγωνισμό  υποβάλλουν  μαζί  με  την

Τεχνική προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής:

 1)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο προσφέρων να εγγυάται για την
ποιότητα των προς προμήθεια υλικών της επιχείρησης.

2)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986 με  την  οποία  ο  προσφέρων  να  δηλώνει  ότι

καταθέτει προσφορά οικονομική και τεχνική για όλα τα είδη και τις ποσότητες της ομάδας

που αντιπροσωπεύει όπως αυτά περιγράφονται στην μελέτη και ότι τα προς προμήθεια

υλικά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα Α.

3)  Ειδικά  για  την  ομάδα  Ε   οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  με  την  υποβολή  της

προσφοράς τους επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

-  Έκθεση  δοκιμών  από  φορέα  /  εργαστήριο  ελέγχου  που  θα  αφορά  την  κοκκομετρία

δείγματος και τον έλεγχο ύπαρξης σωματιδίων λάσπης και αργίλου κατά τα οριζόμενα στον

Πίνακα 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008.

- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 του προμηθευτή ότι, το προς προμήθεια υλικό θα είναι

σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2008.

-Προσκόμιση δείγματος του προσφερομένου υλικού.

Άρθρο 8

Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,

η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  στην περίπτωση παράβασης των όρων της

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

γ)  Η  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των

προμηθευόντων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους

δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την

αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη  της  Συμφωνίας  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  Ν.

2513/1997  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.

Μπορούν,  επίσης,  να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή να παρέχεται  με

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του

αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

-  ότι  σε  περίπτωση κατάπτωσης αυτής,  το  ποσό της  κατάπτωσης υπόκειται  στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
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η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό

της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση

του Δήμου και 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Ιβ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης.

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερος  από τον  συμβατικό  χρόνο  παράδοσης,  κατά  τον  χρόνο  που  με  βάση τη

σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

Οι  υπηρεσίες  του  δήμου  επικοινωνούν  με  τους  φορείς  που  έχουν  εκδώσει  τις

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

Άρθρο 9

Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών

1. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο

μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού

και την ανάθεση της σύμβασης.

2.  Όσοι  επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στον  συνοπτικό  διαγωνισμό,  απαιτείται  να

καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και

ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και

ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο.

3.  Στον  σφραγισμένο  φάκελο  εξωτερικά  θα  αναγράφεται  ευκρινώς  με  κεφαλαία

γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.

γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

ε)Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα,  δηλαδή  η  επωνυμία,  η

διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση

(email).
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Σε  περίπτωση  Ένωσης  οικονομικών  φορέων  πρέπει  να  αναγράφονται  τα  πλήρη

στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

 4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω κυρίως     φακέλου   ορίζονται ως εξής: 

α)Ένας (1) χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής

β) Ένας (1) χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και

γ) Ένας  (1) χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

5. Στον φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται,  επί

ποινή αποκλεισμού,  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  6  της  παρούσας  διακήρυξης

(δικαιολογητικά συμμετοχής).

6. Στον φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται τα στοιχεία της

τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης, και δεν πρέπει

σε  καμία  περίπτωση  να  εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Ενδεχόμενη  εμφάνιση

οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Αν τα  τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω μεγάλου όγκου,  να

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον

κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  τα  τεχνικά  στοιχεία  πρέπει  να

υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

7. Στον φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να

περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.

Όλες οι τιμές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς,

συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής

στην προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη.

8.Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε

άλλη  επιβάρυνση,  όπως  προβλέπεται  στη  διακήρυξη,  εκτός  του  Φ.Π.Α.,  ο  οποίος  θα
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αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των

προσφορών.

9. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.

10.  Προσφορές  που  τυχόν  έχουν  αποσταλεί  ή  υποβληθεί  πριν  την  καταληκτική

ημερομηνία,  αποσφραγίζονται  όλες  μαζί  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής

προσφορών. 

Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή Διαγωνισμού

σημειώνει  στο  πρακτικό  της  την  εκπρόθεσμη  υποβολή  (ακριβή  ώρα  που  περιήλθε  η

προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς.

Διευκρινίσεις  δίνονται  από  τον  προσφεύγοντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από την  επιτροπή

διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται

στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών,

η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή

δικαιολογητικά  της  προσφοράς  τους  (δικαιολογητικά  συμμετοχής,  τεχνική  ή  οικονομική

προσφορά)  που  έχουν  υποβάλει.  Η  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις

ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  σφάλματα  που  επιδέχονται

διόρθωση ή  συμπλήρωση,  ιδίως  δε  παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των φακέλων των προσφορών ή

αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως

προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.

Άρθρο 10

Χρόνος ισχύος των προσφορών

1.  Οι  προσφορές  των  υποψηφίων  στο  διαγωνισμό  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους

διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα (6) μηνών (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 4412/2016)

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά

την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της

αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για κατακύρωση.

Άρθρο 11

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές.

Άρθρο 12

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του

διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Βόλου, μέχρι πέντε (5) ημέρες

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης της περίληψης

διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη

ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατόπιν εισήγησης

της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.

β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την

κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Η

ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας αρχής,  η  οποία  εξετάζεται  από  την

Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η

απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της

εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισθείσας αξίας) της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί

δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η

ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.

2.  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  από  τους
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

3.  Ενστάσεις  που  δεν  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω θεωρούνται  ως  μη

υποβληθείσες.

16



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 13

Προσφερόμενη τιμή

1. Η προσφερόμενη τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ όπως καθορίζεται

στη διακήρυξη. Η τιμή θα είναι σταθερή σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

2.  Στην  τιμή περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε  άλλη νόμιμη

επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο Δήμο, στον

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.  Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση,

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής

διαγωνισμού.

5.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  διαγωνισμού,

ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση προσφορών

1.  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών

προσφορών  και  των  οικονομικών  προσφορών  μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  δημόσια

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.

2.  Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης

των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων

που υποβλήθηκαν από αυτούς.

3.  Αρχικά  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,

μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  που

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με

όσα προβλέπονται στην διακήρυξη.
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Η  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα

αυτών  δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών  σε  πρακτικό,  το  οποίο

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την

απόρριψη  των τεχνικών προσφορών που δεν  γίνονται  αποδεκτές  ή  την  αποδοχή των

τεχνικών προσφορών που γίνονται δεκτές. Το εν λόγω πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη

της Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται οι

φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,  οι

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

4.  Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων,  που μπορούν να γίνουν σε μία  δημόσια

συνεδρίαση,  επικυρώνονται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  οποία

κοινοποιείται στους προσφέροντες.

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 15

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον

προσφέροντα,  στον  οποίο πρόκειται  να γίνει  η  κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο),  να

υποβάλει  εντός  ορισμένης  προθεσμίας,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των

δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή

των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.  Τα δικαιολογητικά που πρέπει  να προσκομίσει  ο  προσωρινός  ανάδοχος είναι  τα

ακόλουθα:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου,

από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα

αναγραφόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  τρομοκρατικά

εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,

νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
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Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει

καταδικαστικές  αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  στην  οποία  θα  δηλώνει  όλους  τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές

τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.

 Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης

ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη  ανάλογη

διαδικασία.

 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές

ενημερότητες)  τόσο  για  τους  ίδιους  τους  εργοδότες  όσο  και  για  όλο  το

απασχολούμενο  σε  αυτούς  προσωπικό,  από τα  οποία  να  προκύπτουν  ότι  είναι

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών

κοινωνικής  ασφάλισης  σε  αυτούς  τους  οργανισμούς  κατά  την  ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται

να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία

υποβολής των προσφορών.

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο

να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  τους  υποχρεώσεις

(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Τα  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά προσκομίζουν  όλα  τα  παραπάνω

δικαιολογητικά,  εκτός  του  αποσπάσματος  ποινικού  μητρώου,  με  την  ακόλουθη

τροποποίηση: 

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές

ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις

τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
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οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι

ξεκάθαρο ότι  τα  πιστοποιητικά  αυτά  είναι  σε ισχύ τουλάχιστον  ως και  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών

κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε

αυτές προσωπικό

Οι  ετερόρρυθμες  εταιρείες  (Ε.Ε.)  θα  προσκομίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των

οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  μόνο  για  τα  ομόρρυθμα  μέλη  τους  και  για  όλο  το

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

Οι  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  θα προσκομίσουν πιστοποιητικά  όλων

των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  των  διαχειριστών  τους  και  για  όλο  το

απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών

κοινωνικής  ασφάλισης  για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτές  προσωπικό.  Δεν  θα

προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Το  απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες

περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τους  διαχειριστές  και  τα  ομόρρυθμα  μέλη  για  τις

προσωπικές  εταιρείες  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  στον  πρόεδρο  και  διευθύνοντα  σύμβουλο  για  τις

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους

εκπροσώπους του.

4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται

εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.

5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά

που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα

στοιχεία  που  δηλώθηκαν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και

εκπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός

ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που

υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για

τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη

ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου

των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.

7.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

8.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  αξιολόγησης,

ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

9.  Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει  η  Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου και  η  σχετική  απόφαση υποβάλλεται  στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση  για  έλεγχο

νομιμότητας. 

Η  απόφαση για  την  κατακύρωση του  διαγωνισμού  μπορεί  να  ληφθεί  και  μετά  την

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο

μειοδότης.

Άρθρο 16

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  του αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  με  γνωμοδότησή της

προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 

α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα. 

β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και

των τεχνικών προδιαγραφών.

 γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.

Άρθρο 17

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  

1.  Η απόφαση κατακύρωσης δεν  παράγει  τα  έννομα αποτελέσματά της,  εφόσον ο

Δήμος δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. 

2.  Ο  Δήμος  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής

πρόσκλησης.
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3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική

πρόσκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 18

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή των οικοδομικών υλικών θα γίνει τμηματικά, εντός χρονικής διαρκείας 24

μηνών από  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  Δήμου  και

κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του τμήματος Συντηρήσεων. 

2. Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  που

αναγράφονται  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό.  Εφόσον  όμως  κριθεί  σκόπιμη  η

προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί

στην απαίτηση του Δήμου και να τον εφοδιάσει με την παραγγελθείσα ποσότητα.

3.  Ο  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  ορίζεται  σε  έξι  (6)  εργάσιμες  ημέρες  από την

έγγραφη ειδοποίηση (παραγγελία) του τμήματος Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου.

4.  Η  παράδοση  των  υλικών  θα  γίνετε  στα  σημεία  που  θα  υποδείξει  το  τμήμα

Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου, θα γίνεται κάθε φορά με φροντίδα και επιβάρυνση με

τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και διάστρωσής τους (όπου

απαιτείται) από τον ανάδοχο προμηθευτή.

5. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,

καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

6. Ο ανάδοχος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την αρμόδια υπηρεσία και

την  Επιτροπή  Παραλαβής  για  την  ημερομηνία  που  θα  παραδώσει  τα  υλικά,

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 19

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας  

Οι  κυρώσεις  που  ισχύουν  για  τυχόν  εκπρόθεσμη παράδοση της  προμήθειας  είναι

αυτές που ορίζονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 20

Χρηματοδότηση της σύμβασης - Τρόπος Πληρωμής

Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2017.

     Η πίστωση ποσού 40.672,04 Ευρώ περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων

του Δήμου Βόλου έτους 2017 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7332.022 Συντήρηση & Επισκευή

Κοινοχρήστων Χώρων 2017. Η πίστωση ποσού  20.520,58 Ευρώ περιλαμβάνεται  στον

προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βόλου έτους 2017 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.046

Συντήρηση Επισκευή & Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων 2017. Η πίστωση ποσού 12.764,76

Ευρώ περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βόλου έτους 2017 και θα

βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.048 Συντήρηση Επισκευή & Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων 2017.

     Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά,

με  προσκόμιση  και  ενταλματοποίηση  του  τιμολογίου  και  σύνταξη  του  αντίστοιχου

πρωτοκόλλου  παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή,  μετά  από  κάθε  τμηματική

παράδοση. 

      Εφόσον  ο  ανάδοχος  εκτελεί  ορθά,  σύννομα  και  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τις

υποχρεώσεις του.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

Άρθρο 21

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις

1.  Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό

Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)  «http://www.eprocurement.gov.gr»  και

φέρει  κωδικό ΑΔΑΜ,  ενώ  προκήρυξη (περίληψη   της   Διακήρυξης αυτής)   θα

αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια  «https://diavgeia.gov.gr», στην

ιστοσελίδα του Δήμου «http://  dimos  volos.gr  »,  καθώς  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα

ανακοινώσεων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  (κτίριο  Σπίρερ).  Η  Περίληψη  της

διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες

και  ώρες  στην  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Βόλου  και  ηλεκτρονικά  στην

ιστοσελίδα  του  Δήμου  Βόλου:  http://  dimos  volos.gr  .  Όλα  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  θα

καταχωρηθούν  στο  διαδίκτυο,  στη  διεύθυνση  http://  dimos  volos.gr  , (Εφημερίδα  της
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Υπηρεσίας  /  Διαγωνισμοί  –  Προμήθειες  -  Συμβάσεις  /  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών/

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017).

3. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου,

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  για  τους  Ο.Τ.Α.  α΄  βαθμού,  εισφορές  κλπ..  Σε  περίπτωση άρνησής  του

παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.

3463/2006. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του

Δήμου Βόλου.   

   Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

    ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
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