ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
για την

« Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Χρυσούπολης »
Αριθ. Μελέτης 5012/2017
Προϋπολογισμού 59.980,00 €

(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Έχοντας υπόψη
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117,
-

Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.6.2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

-

Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Β/7.6.2010), Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης,

-

Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., απόφασης κ.λπ.) που διέπει το καθεστώς σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω,

-

Την με αριθμό 59/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης Διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού, καθορισμού όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών»,

διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Μειοδοτικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση την τιμή, για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της με αριθμό
5012/2017 μελέτης µε τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας
Χρυσούπολης», προϋπολογισμού 59.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και των
ποσοτήτων τους όπως ορίζονται και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα
διακήρυξη.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (www.dimosnestou.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) καθώς και
στα γραφεία του Δήμου Νέστου, στην παρακάτω διεύθυνση.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EVANGELOS
TSOMPANOPOULO
S
Ημερομηνία:
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Αναθέτουσα Αρχή:

Δήμος Νέστου

Δ/νση Δημαρχείου:

Πρεμετής, 642 00 Χρυσούπολη

Τηλ. πληροφοριών:

25913.50145

Fax:

25913.50141

ΑΡΘΡΟ 1ο :

Τόπος και Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Νέστου επί της οδού Πρεμετής, 642 00 Χρυσούπολη

Ημερομηνία έναρξης
υποβολής προσφορών

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Ημέρα Διεξαγωγής

Ώρα λήξης υποβολής
προσφορών

από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συστάθηκε με την με
αριθμό 03/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους :
1.

Καραγεώργη Ισμήνη (Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού) - Πρόεδρος

2.

Σιδηρόπουλος Δημήτριος (Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών) - Μέλος

3.

Στεφανίδης Γεώργιος (Τ.Ε. Πληροφορικής) - Μέλος

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο
στο Δήμο Νέστου στη διεύθυνση: Δήμος Νέστου, Πρεμετής, Χρυσούπολη, Τ.Κ. 642 00. Αυτές παραλαμβάνονται
από το πρωτόκολλο. Εάν και εφόσον η παραλαβή γίνει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, αυτές δεν θα αποσφραγίζονται, αλλά θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίνονται στο αρμόδιο
όργανο. Προσφορές που παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται σφραγισμένες μετά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου και την πάροδο του
χρονικού διαστήματος ενστάσεων – προσφυγών, εκτός αν προγενέστερα ζητηθεί η επιστροφή της από τον
υποβάλλοντα Οικονομικό Φορέα, με αίτησή του και υπεύθυνη δήλωση (βεβαιωμένου του γνήσιου της
υπογραφής), όπου θα δηλώνει ότι αποδέχεται την ακύρωση της προσφοράς του, παραιτούμενος από κάθε
δικαίωμα ένστασης επί της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου. Η έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής του
διαγωνισμού κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο :

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 59.980,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α. 24%.
Θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 30.7135.0010 µε τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού
παιδικών χαρών Δ.Ε. Χρυσούπολης» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
Θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους (πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α.)
ΑΡΘΡΟ 3ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (µε τη σειρά ισχύος τους) είναι:
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Η διακήρυξη



Η Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές



Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός



Έντυπο οικονομικής προσφοράς



Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης Δήλωσης (T.E.Υ.Δ.)

Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην αναθέτουσα αρχή, την φερεγγυότητα, την
επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάστασή τους, καθώς και τις τεχνικές
δυνατότητές τους, συμπληρώνοντας το ΤΕΥΔ ως απόδειξη των παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 4ο :

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νέστου και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο,
ύστερα από έκδοση Περίληψης Διακήρυξης από τον Δήμαρχο Νέστου. Στην Περίληψη Διακήρυξης θα αναφερθεί
και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους. Δύναται η
υποβολή να γίνεται αυτοπροσώπως ή µέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν
(αυτοπροσώπως, μέσω Fax ή e-mail) το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, θεωρημένο και σφραγισμένο, μετά
από αίτησή τους, που θα πρέπει να αποσταλεί είτε μέσω fax στο 25913.50187, είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ( e-mail ) στο ge_stefanidis@0937.syzefxis.gov.gr. Το έντυπο θα παρέχεται, το αργότερο µία (1)
πλήρη εργάσιμη ημέρα μετά την αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο :

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του
προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, εκτός από
τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) της εταιρείας κατασκευής, τα οποία δύναται να είναι στην
Αγγλική.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής
7.1

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών
και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται εξοπλισμό παιδικών χαρών, αστικό εξοπλισμό
και δάπεδα ασφαλείας, επί ποινή αποκλεισμού.

7.2

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
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διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 Ν.4412/16).
7.3

Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77
του ν.4412/2016

«Λόγοι Αποκλεισμού» υποψηφίων (Αναλυτική αναφορά στο περιεχόμενο των άρθρων 73 , 74 , 75 , 76 και 77
του ν. 4412/2016):
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν υπάρχει εις βάρος
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α)

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β)

δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ)

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α' 48),

δ)

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε)

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα, εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
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οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16).
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν
η Αναθέτουσα Αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
µε τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή / και
β)

μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 8ο :

Δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού

α. Οι Έλληνες Πολίτες
8.1

Συμπληρωμένο «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (Τ.Ε.Υ.Δ.). Κατά την υποβολή των
προσφορών στις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης», το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός
φορέας πληροί τις αναφερόμενες σε αυτό προϋποθέσεις.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
κριθεί ότι απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το έντυπο του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (Τ.Ε.Υ.Δ.), επισυνάπτεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα µε το άρθρο 78
του ν.4412/2016, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης περιέχει επίσης τις ως άνω
πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς, µε την συμπλήρωση ξεχωριστού Τ.Ε.Υ.∆..
Η πλήρωση των απαιτήσεων του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:
Λόγοι Αποκλεισμού και στο ΜΕΡΟΣ IV A: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης.
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2.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος
που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη
δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

3.

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος
ισχύος, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που
προηγούνται της ημερομηνίας που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή εκτός από το ποινικό
μητρώο που ισχύει τρίμηνη προθεσμία.

4. Οι όροι – προϋποθέσεις και το δικαίωμα συμμετοχής, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.
5.

Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που
ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

8.2

Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής µε την οποία θα δηλώνεται ότι: παραιτείται
από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

β. Οι Αλλοδαποί
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου (α) Έλληνες πολίτες από αρχή έκδοσης της χώρας
εγκατάστασής τους.
γ. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α) Έλληνες πολίτες και (β) αλλοδαποί.
δ. Οι Συνεταιρισμοί
α)

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

β)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Διευκρινήσεις για όλους τους συμμετέχοντες :
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές
που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή ως φυσικό
πρόσωπο, χρειάζεται να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής.
Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο υπογράφων την
υπεύθυνη δήλωση ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από
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την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή)
Η δήλωση απαιτείται σε κάθε περίπτωση, να έχει τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο,
ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.), ώστε να είναι ορθή και πλήρης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν.1599/1986.
Τόσο το Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και η οικονομική προσφορά (εντός του αντίστοιχου φακέλου), υποβάλλονται εις
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο).
ΑΡΘΡΟ 9ο : Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
9.1

Πιστοποιητικά
Ο προσφέρων, με την κατάθεση της προσφοράς του, δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία των
προτεινόμενων υλικών, με τις παρακάτω προδιαγραφές. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα ζητηθούν από τον
προσωρινό ανάδοχο, πριν την οριστική κατακύρωση της προμήθειας.
1. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο EN 1176:2008 σχετικά με την ασφάλεια του
εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή
αποκλεισμού.
2. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα ΕΝ1176:2008 EN1177:2008 και ΕΝ71.3
σχετικά με τα προσφερόμενα ελαστικά δάπεδα ασφαλείας (πλάκες καουτσούκ) από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.
3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 της
εταιρείας κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του δαπέδου ασφαλείας και του αστικού
εξοπλισμού.
4. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει
σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των
προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής
χαράς και αστικού εξοπλισμού.
Επιτρέπεται η συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην
παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία
αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των
αρμοδίων αρχών.
Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πιστοποιητικά είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα πρέπει να
συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

9.2

Πλήρης περιγραφή όλων των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική γλώσσα.

9.3

Προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια ή φωτογραφίες των υπό προμήθεια ειδών εξοπλισμού (όργανα παιδικής
χαράς, αστικός εξοπλισμός)

9.4

Τα οριστικά σχέδια κατανομής, διάταξης και τοποθέτησης του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, στους
χώρους για τους οποίους προορίζονται, θα υποβληθούν από τον ανάδοχο σε συνεννόηση με την αρμόδια
υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν την τελική της έγκριση, ώστε να διευκολυνθεί η τελική πιστοποίηση της
παιδικής χαράς. Ο χώρος που θα τοποθετηθούν τα όργανα, θα διαμορφωθεί με ευθύνη και δαπάνη του
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Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Εγγυήσεις
10.1 Εγγύηση συμμετοχής, δεν προβλέπεται.
10.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα µε τη σύμβαση, τμηματικά, η
εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, κατά ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση
των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
10.3 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που θα παραδοθεί – τοποθετηθεί στις υποδεικνυόμενες από τον
Δήμο θέσεις Παιδικών Χαρών, προβλέπεται η παροχή από τον ανάδοχο της σύμβασης που θα υπογραφεί,
εγγύησης για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, ύψους 2% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..
Η εγγύηση κατατίθεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 22.5 της
παρούσας, προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα έχει διάρκεια
δύο ετών από την οριστική παραλαβή.
10.4 Οι εγγυήσεις των παρ. 10.2 & 10.3, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της Σ∆Σ
και έχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείο 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 την
διάρκεια της εγγύησης, επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
10.5 Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφονται τα κάτωθι :
α) η ημερομηνία έκδοσης,
β) ο εκδότης,
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,
δ) ο αριθμός της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) η πλήρης επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται,
ζ) οι όροι ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
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χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης,
ι) η 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 εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται, και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
10.6 Εντός της εγγύησης των δύο ετών, κάθε ελαττωματικό είδος θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα με νέο,
εντός 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου, με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. Ο
ανάδοχος δεν δεσμεύεται για την αντικατάσταση είδους, του οποίου έγινε χρήση άλλη, από αυτή που
προορίζεται ή η φθορά του προκλήθηκε από καταφανή βανδαλισμό.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Τρόπος κατάθεσης προσφορών
11.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική περίληψη διακήρυξης.
11.2 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Φάκελος προσφοράς
12.1 Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

β.

Προς: τον Δήμο Νέστου, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

γ.

Ο τίτλος της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Χρυσούπολης».

δ.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε.

Τα στοιχεία του συμμετέχοντα: (κατ’ ελάχιστον Επωνυμία, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).

12.2 Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο.
12.3 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς,
τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :
12.4 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
12.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
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κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
12.6 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε
ενώπιόν της, είτε σε απάντηση εγγράφου της επιτροπής. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα µε
τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
12.7 Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της
αντίστοιχης προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 13ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών
13.1 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή
της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την
ημέρα του διαγωνισμού.
13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο
Δήμος μπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της,
την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) επιπλέον μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα
αντιρρήσεων.
ΑΡΘΡΟ 14ο : Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Ενστάσεις
15.1 Για δημόσιες συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
15.2 Άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
15.3 Οι ενστάσεις της παρ. 15.1 υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει (άρθρο
221, παρ. 11.α του Ν.4412/2016 - Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
15.4 Για το παραδεκτό της άσκησης ενστάσεων της παρ. 15.1, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης , η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει αποδεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 16ο : Προσφερόμενη τιμή
16.1 Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν :
α) την τιμή των προσφερομένων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
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16.2 Με την προσφορά, η τιμή του υλικού δίδεται ανά μονάδα.
16.3 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή µε ρήτρα, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
16.4 Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
16.5 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16.6 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, ή παρουσιάζουν υπερβολικά
μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να ζητηθεί από τον συμμετέχοντα να παρασχεθούν εγγράφως
οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων, πριν
την ενδεχόμενη απόρριψη της προσφοράς.
16.7 Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των επί μέρους αθροισμάτων με το σύνολο της Οικονομικής
προσφοράς, θα λαμβάνεται ως ορθό, το οικονομικότερο για τον Δήμο (μερικό σύνολο εντύπου ή μερικό
γινόμενο ανά είδος).
ΑΡΘΡΟ 17ο : Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση των τιμών
17.1 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην
περίληψη διακήρυξης και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, οι φάκελοι των
προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και αριθμούνται από το παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, δεν αποσφραγίζεται,
μονογράφεται και αναγράφεται ο ίδιος αριθμός με αυτόν του κυρίως φακέλου, προκειμένου να
αποσφραγισθεί άμεσα ή στην ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί και ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες.
Το αρμόδιο όργανο καταγράφει όσους υπέβαλλαν προσφορές, καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής.
17.2 Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, σε μυστική συνεδρίαση, στον έλεγχο των
κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα µε τους όρους του διαγωνισμού και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη ή την αποδοχή των προσφορών που κατατέθηκαν ενώπιόν της, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής.
17.3 Σε δημόσια συνέχεια της συνεδρίασης, ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε αυτή την φάση οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα
ανάγνωσης των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής των υπολοίπων συμμετεχόντων.
17.4 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, όσων κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
προηγούμενη φάση της διενέργειας του διαγωνισμού. Μονογράφονται και αριθμούνται τα τεχνικά
φυλλάδια του φακέλου από την επιτροπή.
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17.5 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε μυστική συνεδρίαση, ελέγχει τα τεχνικά στοιχεία των
προσφορών, σύμφωνα µε τους όρους του διαγωνισμού και αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους της
τυχόν απόρριψης προσφοράς, ή την αποδοχή τους.
17.6 Ακολούθως, σε δημόσια συνεδρίαση, ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των τεχνικών φυλλαδίων. Σε αυτό το χρονικό σημείο οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα
ανάγνωσης των κατατεθειμένων τεχνικών φυλλαδίων των συμμετεχόντων.
17.7 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή μεταξύ των
αποδεκτών προσφορών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια ελέγχου, οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.
17.8 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες / συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.
17.9 Σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού (πλην των μυστικών συνεδριάσεων), μπορούν να είναι παρόντες
εκπρόσωποι των Οικονομικών Φορέων (απαραίτητα με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας), ως εξής:
-

Για φυσικά πρόσωπα, ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

-

Για νομικά πρόσωπα, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 18ο : Αξιολόγηση προσφορών
18.1 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης
υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε µε τα παραπάνω στοιχεία πλήρης, επαρκής και
οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τελική τιμή και είναι
σύμφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την επιλογή της χαμηλότερης
προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα µε τους καθοριζόμενους στις
τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
18.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου.
18.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 19ο : Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
19.1 Η αναθέτουσα αρχή, µε αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού,
δύναται να ματαιώσει την διαδικασία: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω µη υποβολής
προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης ή αποκλεισμού όλων των προσφορών ή β) αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
19.2 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που
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εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
19.3 Όταν συντρέχουν λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106, παρ. 2 του Ν.4412/2016), η
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης. Η
αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει
παράλληλα µε τη διαδικασία ματαίωσης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του
διαγωνισμού, µε τροποποίηση ή µη των όρων ή την προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία µε
διαπραγμάτευση ή στην διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον
τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι των διαδικασιών αυτών.
19.4 Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 20ο : Συνέχιση του διαγωνισμού
Με απόφαση του Δημοτικού 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. Προϋπόθεση αποτελεί, ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει
κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.
ΑΡΘΡΟ 21ο : Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης
21.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) κ.λπ.), επί
αποδείξει.
21.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 εγγύηση καλής εκτέλεσης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στο Τ.Ε.Υ.Δ. και την παρούσα διακήρυξη.
21.3 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει. Σε αντίθετη περίπτωση, αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα.
Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό.
21.4 Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης από την Οικονομική Επιτροπή, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί και η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να υπογράψει το συμφωνητικό, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η τυχόν εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε 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.
ΑΡΘΡΟ 22ο : Σύμβαση
22.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική
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σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
22.2 Η σύμβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και τυχόν αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των υλικών.
22.3 Η σύμβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε
την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον νομίμως εξουσιοδοτηθέντα από
αυτόν και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα.
22.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
22.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν σωρευτικά ισχύουν τα παρακάτω :
α. Παραδόθηκε – τοποθετήθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών του διαγωνισμού.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Παραδόθηκε στον Δήμο το Φύλλο Αποτελεσμάτων Ελέγχου, από αναγνωρισμένους φορείς του αρθ. 11
της 28492/2009 απόφασης Υπ. Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 931/Β/2009), στο οποίο θα δηλώνεται η πλήρης
Συμμόρφωση με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, για κάθε Παιδική Χαρά, με ευθύνη και
δαπάνη του Αναδόχου.
δ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
ε. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 23ο : Χρόνος και τόπος παράδοσης – τοποθέτησης και παραλαβή ειδών
23.1 Ο χρόνος παράδοσης – τοποθέτησης, ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή
της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε τόπο που θα ορίσει η υπηρεσία. Κάθε δαπάνη
προετοιμασίας, μεταφοράς και τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών, στον τόπο παράδοσηςτοποθέτησης, βαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
23.2 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής,
γίνεται σύμφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
23.3 Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής
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αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 24ο : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
24.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή την λήξη του χρόνου
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
24.2 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν την χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδίδονται εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
24.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
24.4 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
24.5 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης
- παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 25ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση
25.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, µε
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να
εγκριθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα, που είναι σύμφωνα µε τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 1/2 του συμβατικού χρόνου. Ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
25.2 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται
να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έπειτα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, µε την οποία επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5%
επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση
που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να
προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
25.3 Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, μπορεί
να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση
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τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 26ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
26.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής διαγωνισμού.
26.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν
παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 21, 23 και 25 της παρούσας.
26.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν :
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε – παραδόθηκε - τοποθετήθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
26.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι
κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 27 :

Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις

27.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών της εν λόγω προμήθειας, θα γίνει µε εξόφληση όλου του ποσού, αμέσως
μετά την εκπλήρωση των οριζομένων στο άρθρο 22.5, και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών
πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
27.2 Στην αξία κάθε πληρωμής του αναδόχου, επιβάλλονται οι κατά την κείμενη νομοθεσία φόροι – κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 28:

Άλλα στοιχεία

28.1 Ο Δήμος θα απορρίψει ως απαράδεκτες τυχόν προσφορές για μέρος της ποσότητας των προς προμήθεια
ειδών.
28.2 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών, εφόσον κρίνει τούτο
σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο, προκειμένου να αναλώσει το ποσό της διαφοράς μεταξύ του
προϋπολογισμού της μελέτης και αυτού της προσφοράς του οριστικού αναδόχου. Η συγκεκριμένη
δυνατότητα ασκείται με τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καλύψει
την απαίτηση αυτή. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το Δήμο και σε καμία περίπτωση δεν
υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του
αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
28.3 Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, απορρίπτονται
ως ασύμφορες.
28.4 Κάθε συμμετέχων Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να καταθέσει εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς,
πλήρη κατάλογο με τιμή ανά είδος, για όλα τα εξειδικευμένα ανταλλακτικά που απαρτίζουν το κάθε
όργανο της με αριθμό 5012/17 μελέτης. Το συνολικό κόστος των ανταλλακτικών κάθε οργάνου, θα
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υπολείπεται της τιμής προσφοράς για το ίδιο όργανο. Η εγκατάσταση των ανταλλακτικών, θα γίνεται με
ευθύνη του Δήμου, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με τον Ανάδοχο. Τα υλικά θα
αποστέλλονται, με αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 29:

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης

29.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία
του Δήμου Νέστου.
29.2 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosnestou.gov.gr), όπως και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(www.eprocurement.gov.gr).
29.3 Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν
επαναληπτικού, βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η σύμβαση.

Χρυσούπολη, 12 / 05 / 2017

Ο Δήμαρχος Νέστου

Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
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