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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -23-2015  
 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.236 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 28.344,61€ από τον ΚΑ 10.7133.0007 με 

τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 9.9.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.17280/9.9.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  
ως Προέδρου της Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Αδάμ Μελέτιος Αντιπρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

1. Ιωάννα Κριεκούκη Δήμαρχος &Πρόεδρος 
της Επιτροπής 

2. Δουδέσης Δημήτριος 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

 
 

O Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αδάμ Μελέτιος (αναπληρώνοντας τη Δήμαρχο 
και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων) 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο χαρακτήρας των θεμάτων δικαιολογεί και τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της συνεδρίασης, καθώς τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν για την άμεση διεξαγωγή του διαγωνισμού ώστε να καταστεί λειτουργικό το 
έργο του παιδικού σταθμού το συντομότερο δυνατό και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν 
όλα τα θέματα της συνεδρίασης καθώς σχετίζονται με την λειτουργία του παιδικού σταθμού 
Μάνδρας στο Ο.Τ. 105, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής α) την με αριθμ.πρωτ. 17274/9.9.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 
θέμα: «Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και 
όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105» και 
β) την με αριθμό ΑΑΥ 446/9.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την 
οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 28.344,61€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 10.7133.0007 με 
τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού» και ζήτησε την έγκριση της δαπάνης και τη 
διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

 
    Μετά την εισήγηση του Αντιπροέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 446/9.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την με αριθμ.πρωτ. 17274/9.9.2015  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. την ανάγκη να πραγματοποιηθεί άμεσα η διάθεση πίστωσης του ποσού για να ξεκινήσει 

άμεσα και η διενέργεια των διαγωνισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει ο  παιδικός 
σταθμός του Δήμου Μάνδρας στο Ο.Τ. 105 

6. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   

            
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 28.344,61€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0007 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού» 

 
Η απόφαση πήρε αα 236 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 14.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -23-2015  
 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.237 
 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.448,75€ από τον ΚΑ 10.7133.0006 με 

τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού» 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 9.9.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.17280/9.9.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  
ως Προέδρου της Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Αδάμ Μελέτιος Αντιπρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

1. Ιωάννα Κριεκούκη Δήμαρχος &Πρόεδρος 
της Επιτροπής 

2. Δουδέσης Δημήτριος 
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O Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αδάμ Μελέτιος (αναπληρώνοντας τη Δήμαρχο 
και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων) 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο χαρακτήρας των θεμάτων δικαιολογεί και τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της συνεδρίασης, καθώς τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν για την άμεση διεξαγωγή του διαγωνισμού ώστε να καταστεί λειτουργικό το 
έργο του παιδικού σταθμού το συντομότερο δυνατό και αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν 
όλα τα θέματα της συνεδρίασης καθώς σχετίζονται με την λειτουργία του παιδικού σταθμού 
Μάνδρας στο Ο.Τ. 105, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής α) την με αριθμ.πρωτ. 17274/9.9.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 
θέμα : «Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και 
όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105» και 
β) την με αριθμό ΑΑΥ 445/9.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με την 
οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 20.448,75€ και την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 10.7133.0006 με 
τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού» και ζήτησε 
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

    Μετά την εισήγηση του Αντιπροέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 445/9.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την με αριθμ.πρωτ. 17247/9.9.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. την ανάγκη να πραγματοποιηθεί άμεσα η διάθεση πίστωσης του ποσού για να ξεκινήσει 

άμεσα και η διενέργεια των διαγωνισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει ο  παιδικός 
σταθμός του Δήμου Μάνδρας στο Ο.Τ. 105 

6. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   

            
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 20.448,75€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0006 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού» 

 

 
Η απόφαση πήρε αα 237 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 14.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -23-2015  
 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.238 
 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης ποσού 24.981,30€ από τον ΚΑ 10.7133.0002 με τίτλο 

«Προμήθεια επίπλων για τον παιδικό σταθμό» 

 

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 9.9.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.17280/9.9.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  
ως Προέδρου της Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Αδάμ Μελέτιος Αντιπρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

1. Ιωάννα Κριεκούκη Δήμαρχος &Πρόεδρος 
της Επιτροπής 

2. Δουδέσης Δημήτριος 
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     O Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αδάμ Μελέτιος (αναπληρώνοντας τη 
Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων) αφού αποφασίστηκε ομόφωνα ότι ο χαρακτήρας των θεμάτων δικαιολογεί και τον 
κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, καθώς τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν 
αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την άμεση διεξαγωγή του διαγωνισμού ώστε να καταστεί 
λειτουργικό το έργο του παιδικού σταθμού το συντομότερο δυνατό και αποφασίστηκε ομόφωνα 
να συζητηθούν όλα τα θέματα της συνεδρίασης καθώς σχετίζονται με την λειτουργία του παιδικού 
σταθμού Μάνδρας στο Ο.Τ. 105, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής α) την με αριθμ.πρωτ. 17274/9.9.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
με θέμα : «Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 
και όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105» 
και β)  την με αριθμό ΑΑΥ 444/9.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης με εντολή διατάκτη, με 
την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 24.981,30€ και την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου από τον Κ.Α 
10.7133.0002 με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων για τον παιδικό σταθμό» και ζήτησε την έγκριση της 
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης.  

  
    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

    Μετά την εισήγηση του Αντιπροέδρου και αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010). 
2. την με  αριθμό ΑΑΥ 444/9.9.2015 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης.  
3. το Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α.194). 
4. την με αριθμ.πρωτ. 17274/9.9.2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. την ανάγκη να πραγματοποιηθεί άμεσα η διάθεση πίστωσης του ποσού για να ξεκινήσει 

άμεσα και η διενέργεια των διαγωνισμού για να μπορέσει να λειτουργήσει ο  παιδικός 
σταθμός του Δήμου Μάνδρας στο Ο.Τ. 105 

6. το γεγονός ότι, το ποσό της δέσμευσης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του 
εγκεκριμένου ποσοστού  διάθεσης   

            
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
     Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης ύψους 24.981,30€ για την πληρωμή  ισόποσης δαπάνης  σε 
βάρος της   πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων με Κ.Α 10.7133.0002 του οικονομικού έτους 
2015 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για την λειτουργία του παιδικού σταθμού» 

 

 
Η απόφαση πήρε αα 238 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 14.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
   
 
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. -23-2015  
 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

  του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας  

 
    Αριθμ.Αποφ.239 
 

 
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της 

προμήθειας εξοπλισμού του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105  

       Στη Μάνδρα, σήμερα, 9.9.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του 
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,  ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.17280/9.9.2015  πρόσκληση της Δημάρχου  
ως Προέδρου της Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα      
      παρακάτω πέντε (5) μέλη 

 
Παρόντα  μέλη: 

1.Αδάμ Μελέτιος Αντιπρόεδρος 
2. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη  
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Ρόκας Περικλής 

5. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
 
  

 
Απόντα  μέλη: 

1. Ιωάννα Κριεκούκη Δήμαρχος &Πρόεδρος 
της Επιτροπής 

2. Δουδέσης Δημήτριος 
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O Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αδάμ Μελέτιος (αναπληρώνοντας τη Δήμαρχο και Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής η οποία απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων) αφού αποφασίστηκε 
ομόφωνα ότι ο χαρακτήρας των θεμάτων δικαιολογεί και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, 
καθώς τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την άμεση διενέργεια 
του διαγωνισμού ώστε να καταστεί λειτουργικό το έργο του παιδικού σταθμού το συντομότερο δυνατό και 
αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν όλα τα θέματα της συνεδρίασης καθώς σχετίζονται με την λειτουργία 
του παιδικού σταθμού Μάνδρας στο Ο.Τ. 105, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής  την παρ.1 περ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποία η Οικονομική 
Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα για την κατάρτιση των όρων και την διακήρυξη όλων των δημοπρασιών. 
 
Η δημοπρασία για την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105 θα γίνει 
σύμφωνα με την αριθμ.ΔΠ 31/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Το έργο προϋπολογισμού 59.979,40€ (πλέον ΦΠΑ 23%) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής ανάπτυξης  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 /ΠΔΕ (Κωδικός Σ.Α.: 
ΕΠ0858) 
 
Με την 152/9.9.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας του 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ.105  
 
Με τις 236/9.9.2015, 237/ 9.9.2015 και 238/9.9.2015 η Οικονομική Επιτροπής ενέκρινε τη δαπάνη και τη 
διάθεση πίστωσης ποσού 28.344,61€ από τον ΚΑ 10.7133.0007 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού 
σταθμού», 20.448,75€ από τον ΚΑ 10.7133.0006 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τη 
λειτουργία του παιδικού σταθμού» και 24.981,30€ από τον ΚΑ 10.7133.0002 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων 
για τον παιδικό σταθμό» 
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν την ΔΠ31/2015 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 
105» και να καταρτίσουν τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ως ακολούθως 
 
 

              
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 
 

 

 

 

 

      ΤΙΤΛΟΣ :                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ΓΙΑ    ΤΗ  

                                    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

                                    ΣΤΟ Ο.Τ 105 
       ΑΡ.MEΛΕΤΗΣ:       ΔΠ 31 / 2015 

  
 

ΔΔΔ ΙΙΙ ΑΑΑ ΚΚΚ ΗΗΗ ΡΡΡ ΥΥΥ ΞΞΞ ΗΗΗ            ΠΠΠ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΧΧΧ   ΕΕΕ   ΙΙΙ   ΡΡΡ   ΟΟΟ   ΥΥΥ    ΔΔΔ ΙΙΙ ΑΑΑ ΓΓΓ ΩΩΩ ΝΝΝ ΙΙΙ ΣΣΣ ΜΜΜ ΟΟΟ ΥΥΥ 
ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΙΙΙ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΗΗΗ    ΑΑΑ ΝΝΝ ΑΑΑ ΔΔΔ ΟΟΟ ΧΧΧ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΠΠΠ ΡΡΡ ΟΟΟ ΜΜΜ ΗΗΗ ΘΘΘ ΕΕΕ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ 
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ΗΗΗ   ΔΔΔ   ΗΗΗ   ΜΜΜ   ΑΑΑ   ΡΡΡ   ΧΧΧ   ΟΟΟ   ΣΣΣ   ΜΜΜΑΑΑΝΝΝΔΔΔΡΡΡΑΑΑΣΣΣ---   

ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΥΥΥΛΛΛΛΛΛΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

 ΔΔΔ ιιι ααα κκκ ηηη ρρρ ύύύ σσσ σσσ εεε ιιι 

 
 

        με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την : 
 

 
 

Π ΡΟ Μ Η Θ Ε Ι Α Ε ΞΟ Π ΛΙ Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Λ ΕΙ Τ Ο Υ ΡΓ Ι Α Τ Ο Υ Π ΑΙ Δ Ι Κ Ο Υ Σ Τ ΑΘ Μ Ο Υ Σ Τ Ο  
Ο . Τ 1 0 5  

 

 
 

Προϋπολογισμού 73.774,66 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με : 

 
α) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και 

 καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας 

με κριτήριο ανάθεσης την 

 
χ α μ η λ ό τ ε ρη τ ι μ ή γ ι α τ ο σ ύν ο λ ο κ α θ εμ ί α ς ξ ε χ ω ρι σ τ ά α π ό τ ι ς υ π ο ο μ ά δ ες τ ω ν π ρο ς π ρο μ ή 

θ ε ι α ει δώ ν 
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1.       Τις διατάξεις : 

 

1.1.    Της   Υπουργικής   Απόφασης   11389/1993   (ΦΕΚ   185Β/23-03-93)   «Ενιαίος   Κανονισμός   Προμηθειών 
 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 
 

1.2. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)  «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» 

1.3. Της Υπουργικής Απόφασης 14053/ΕΥΣ1749/08 (ΦΕΚ 540Β/27-3-2008) «Υπουργική απόφαση συστήματος 

διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.4.    Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
 

1.5. Του Ν .2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83. 

1.6.    Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 

1.7. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

1.8.  Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

1.9.   Την με αριθμ. Πρωτ. 165/5–5– 2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της 

πράξης με τίτλο : «2ος Παιδικός σταθμός Δήμου Μάνδρας» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» με Κωδικό Πράξης : 215790 και στην οποία περιλαμβάνεται το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο : 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ 105».  

1.10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ (Κωδικός Σ.Α: ΕΠ0858, Κωδικός Πράξης Σ.Α: 

2010ΕΠ08580023)  

  1.11. Την με αριθμό ……./….-…..-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πίστωσης,      

            τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας. 

  1.12.   Σχετικά με τα «αρμόδια όργανα» κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. 

 
                                                                                                                       

                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο καθεμίας ξεχωριστά 

από τις υποομάδες των προς προμήθεια ειδών, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης 73.774,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  

με  κλειστές  προσφορές  για  την  προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού, για την λειτουργία του νέου Παιδικού 

Σταθμού στο Ο.Τ 105   επί των οδών Κοροπούλη και Πλάτωνος. 

Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών και ο διαχωρισμός τους σε 3 ομάδες και 7 υποομάδες αναφέρονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας) και στο Παράρτημα Β’ (Τεχνικές 

Προδιαγραφές), τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Αναλυτικότερα, οι 

υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς είτε για το σύνολο των προς 

προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε τουλάχιστον μία από τις υποοομάδες, την οποία και θα 

διεκδικήσουν, είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται και στις 7 υποομάδες 

υποομάδες ειδών, τις οποίες και θα διεκδικήσουν, την καθεμιά όμως ξεχωριστά.  

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο τουλάχιστον της μίας από τις 

υποομάδες ειδών της προμήθειας. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για 

τις προμήθειες του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 46 της Υπουργικής Απόφασης 

11389/93 : «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)»  

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

1.       Αναθέτουσα Αρχή – Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

 

1.1.    Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι : Ο  ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

1.2.    Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την λειτουργία του νέου Παιδικού Σταθμού στο 
 

      Ο.Τ 105 , επί των οδών Κοροπούλη και Πλάτωνος στη Μάνδρα , ήτοι : 

 

                              ΟΜΑΔΑ Α - ΕΠΙΠΛΑ 

      Έπιπλα νηπίων (ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1), 
 

      Έπιπλα γραφείου (ΥΠΟΜΑΔΑ Α2) 
 
                    ΟΜΑΔΑ Β – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

      Επαγγελματικός ηλεκτρικός εξοπλισμός κουζίνας ((ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1), 

      Λοιπός ηλεκτρικός εξοπλισμός (ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2) 

      Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης (ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β3), 
 
                      ΟΜΑΔΑ Γ– ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ 

 

      Είδη εστίασης- Λοιπός εξοπλισμός(ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ1), 

      Ιματισμός (ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ2) 

 

τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του  Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης. 

1.3. Οι «ενδιαφερόμενοι» μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες υποομάδες, για 

τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε υποομάδας, όπως αυτή περιγράφεται 

μονοσήμαντα στο  Παράρτημα  Α’.   

           Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας υποομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη  της προσφοράς 

ολόκληρης της υποομάδας. Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η χαμηλότερη τιμή για το  σύνολο  του 

προϋπολογισμού της κάθε υποομάδας. 

1.4.    Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται λεπτομερώς στο  Παράρτημα Β’ 
 

της παρούσης Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

 

 
2.       Ορισμοί 

 

2.1.   Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους: 
 

       «Αναθέτουσα Αρχή» : ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
 

  «Ενδιαφερόμενος ή Διαγωνιζόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει 

μέρος στη διαδικασία. 

  «Υποψήφιος»: Το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  οι  συνεταιρισμοί ή  η  ένωση  προμηθευτών που 

υποβάλλει προσφορά. 

  «Επιτροπή Διαγωνισμού» ή « Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: 

Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 2/ 22–01–2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της 

σύμβασης προμήθειας. 

 

6  

  «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της 

παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του 

αποτελέσματος. 

  «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα που εκδίδει η 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών 

διαγωνισμός. 

  «Προσφορά»:  Η  Προσφορά  που  θα  υποβάλλουν  οι  Υποψήφιοι  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

 
3.       Προϋπολογισμός της προμήθειας 

 

3.1.   Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  59.979,40 € πλέον Φ.Π.Α.      

          23%  13.795,26 €. 

3.2.    Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους  και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το ως 

ποσό του προϋπολογισμού της κάθε υποομάδας της προμήθειας. 

 

 
4.       Δημοσίευση 

 

4.1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 της Υ.Α 

11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας , στον δικτυακό τόπο 

του Δήμου (www.dimosmandras-eidyllias.gr) . 

4.2. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής,  θα  καταβάλλονται  σε  κάθε  περίπτωση  από  τον  προμηθευτή  που  ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, σύμφωνα με το  άρθρο 46 του 

Ν. 3801/2009 και το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007. 

 

 
5.       Προθεσμία παραλαβής τευχών – Παροχή διευκρινήσεων 

 

5.1. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα  μέρη 

αυτής, θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www.dimosmandras-eidyllias.gr). 

5.2. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση του τεύχους της Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα 

παραρτήματα καθώς και να τους παρέχονται διευκρινήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , τηλ. 

213–2014914 και fax : 210-5555880, κατά τις εργάσιμες ημέρες και μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι την 22/ 9/ 2015 και ώρες από τις 8,00π.μ έως 14,30μ.μ. 

 

 
6.       Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

6.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει   την 2 3 /9/ 2015, ημέρα Τ ε τ ά ρ τ η  και ώρα από 9 : 0 0  π.μ. έως 9 : 3 0  π.μ., 

διάστημα κατά  το  οποίο  οι  υποψήφιοι δύνανται να  υποβάλλουν τις  προσφορές τους, στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Mάνδρας - Ειδυλλίας, οδός Στρ. Νικ. Ροκα 45 , Μάνδρα ,…..  όροφος, ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  λήγει  η  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  και  όσες 

προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

6.2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει 

δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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7.       Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

7.1. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 

της παρούσας Διακήρυξης με τα παραρτήματά της. 

7.2.    Οι προσφορές : 
 

α) Υποβάλλονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους κατά  

την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 

(Διεύθυνση οδός Στρ. Νικ. Ροκα 45, ισόγειο), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 

περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

7.3. Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς τους μέχρι την 

παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού, αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω 

και ανωτέρας βίας που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη προσήκουσα υποβολή του 

Φακέλου Προσφοράς του. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

7.4. Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  τη  διενέργεια  του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις 

προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, 

προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

7.5. Προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  την  καθορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα,  είτε ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

 
8.       Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 

 

8.1.    Μ ε  π οιν ή  ν α  μη ν  γ ίν ο υν  απ ο δε κτέ ς  ο ι  π ρο σφ ο ρέ ς  υπ ο β άλ λ ον ται,  μέ σα  σε  έ ν α  ( 1)  εν ιαίο  φ άκελ ο  καλά 
 

 σφ ραγ ισμ έ ν ο ,  σε  δύο  αν τίγ ραφ α  (έ ν α  π ρω τό τυ π ο  και  έ ν α  φω το αν τίγ ραφ ο )  , ο οποίος θα φέρει ευκρινώς 

τις εξής ενδείξεις: 

       η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, 
 

       ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, 
 

       ο τίτλος της προμήθειας, 
 

       ο αριθμός της διακήρυξης, 
 

       η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
 

       τα στοιχεία του αποστολέα, 
 

σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα : 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Ο  γενικός  αυτός  φάκελος  «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιέχει  δύο  (2)  επί  μέρους,  ανεξάρτητους,  κλειστούς  και 

σφραγισμένους υποφακέλους, δηλαδή: 

Α. Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης, σε 

ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο. 

Ο υποφάκελος αυτός θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα αναγράφει τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε  περίπτωση που  τα  τεχνικά  στοιχεία της  προσφοράς δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  μεγάλου όγκου,  να 
 

τοποθετηθούν στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

Β. Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψήφιου Αναδόχου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, σε ένα (1) 

πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο. 

Ο υποφάκελος αυτός θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναγράφει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

8.3. Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει  στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από  τον  προσφέροντα, η  δε  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού, κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει και 

σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

8.4. Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της προσφοράς. 

8.5. Διευκρίνηση δίδεται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού είτε ενώπιον 

της είτε ύστερα από έγγραφο της και αφορά μόνο σε ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 

σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης και δεν άγει σε μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
(επωνυμία και διεύθυνση, Α.Φ.Μ, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 
 
 

                                                                      ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
                                                     ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  
                                                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
                                                  ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

           «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 105»                            

                                                                     Αρ. διακήρυξης : ………/2015 

                                                    Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : ../ …. /2015 
 

(Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 

 

                             Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 



 

υποβολή νέων εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο στην διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

8.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων 

ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

8.7. Η  Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της  διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 6 της 

διακήρυξης. 

8.8. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή 

διαγωνισμού. 

8.9. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από 

ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. 

8.10.  Οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές,  δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

 

 
9.       Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

9.1.    Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν : 
 

(α)  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
(β)   Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 της Υ.Α 11389/1993 -ΕΚΠΟΤΑ). 

9.2.    Δεν γίνονται δεκτοί: 
 

(α)   Όσοι  αποκλείστηκαν  τελεσίδικα  από  κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του 

Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν 

ισχύ. 

(β)   Όσοι   αποκλείστηκαν  από  διαγωνισμούς  για  προμήθειες  του  Ελληνικού  Δημοσίου με απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το 

οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

(γ)   Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται 

και θα κρίνονται ανά περίπτωση. 

(δ)  Όσοι : (i) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και (ii) τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό  άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

(ε)    Εάν  έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα    οι    ομόρρυθμοι εταίροι    και    διαχειριστές σε  περίπτωση 

ομόρρυθμων (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) εταιρειών, οι διαχειριστές σε περίπτωση εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης 

εταιρείας (Α.Ε.), οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές σε περίπτωση συνεταιρισμών, οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση σε κάθε 

άλλη  περίπτωση  και  τα  αντίστοιχα  κατά  το  δίκαιο  της  αλλοδαπής  επιχείρησης  πρόσωπα  για  τα 

παρακάτω αδικήματα: 

(i)    Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

(ii)   Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

(iii)  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(iv)  Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

(v)   Υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 

(vi)  Απάτη (386-388 Π.Κ.), 

(vii) Εκβίαση (385 Π.Κ.), 

(viii) Πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 
 

(ix)  Ψευδορκία (224 Π.Κ.), 
 

(x)   Δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
 

(xi)  Δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
 

9.3.    Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 
 

138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

 

 

 

10.     Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 
 

 

 

10.1. Ο  Υποφάκελος   «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  περιέχει   επί   ποινή   αποκλεισμού   τα   εξής 

δικαιολογητικά: 

 
 
 
 
10.1.1.  ΓΙ Α  ΦΥ ΣΙΚ Α  Π ΡΟ ΣΩ Π Α  Η Μ ΕΔ ΑΠΗΣ  ( Ο Ι  Ε ΛΛΗ ΝΕΣ  ΠΟ ΛΙΤ ΕΣ ) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης. 

2 Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος. Η 
 

εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  σε  υπεύθυνη  δήλωση   του   Ν.
1599/86   στην   οποία   θα   βεβαιώνεται   το   γνήσιο   της   υπογραφής   του   δηλούντος   από   
αρμόδια  διοικητική ή  δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο  . 

3 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  του  διαγωνιζόμενου ότι,  μέχρι  και  την  ημερομηνία  υποβολής  της 
 

προσφοράς  του  δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 

περίπτωσης (ε) του άρθρου 9.2 της παρούσας διακήρυξης. 

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι, μέχρι και  την ημερομηνία υποβολής της 
 

προσφοράς  του  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 



 

6 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τον ίδιο 
 

τον εργοδότη όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, από τα οποία να  προκύπτουν ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά  περίπτωση αρχή, από το  οποίο να  προκύπτει ότι ο 
 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα) 
 

κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
 

επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι : 
 

  Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της καθώς και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

  Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και των συνθηκών της 

προμήθειας  επισκεπτόμενος τον παιδικό σταθμό, τις οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

    Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 

    Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 
 

    Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 

10 Τεχνικά στοιχεία προσφερομένων ειδών με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.3 του παρόντος άρθρου της 
 

διακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

10.1.2.   ΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ  ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ  ( ΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ)  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης. 

2 Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος. Η 
 

εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  σε  υπεύθυνη  δήλωση   του   Ν.
1599/86   στην   οποία   θα   βεβαιώνεται   το   γνήσιο   της   υπογραφής   του   δηλούντος   από   
αρμόδια  διοικητική ή  δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο  . 
 
 

3 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  του  διαγωνιζόμενου ότι,  μέχρι  και  την  ημερομηνία  υποβολής  της 
 

προσφοράς  του  δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 

περίπτωσης (ε) του άρθρου 9.2 της παρούσας διακήρυξης. 

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι, μέχρι και  την ημερομηνία υποβολής της 
 

προσφοράς  του  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

 

6 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τον ίδιο 
 

τον εργοδότη όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, από τα οποία να  προκύπτουν ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής τους, από το 
 

οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
 

(φορολογική ενημερότητα) κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι : 
 

  Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της καθώς και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

  Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και των συνθηκών της 

προμήθειας  επισκεπτόμενος τον παιδικό σταθμό, τις οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

    Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 

    Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 
 

    Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 

10 Τεχνικά στοιχεία προσφερομένων ειδών με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.3 του παρόντος άρθρου της 
 

διακήρυξης. 

 

 

 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 

του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

 

10.1.3. ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η  ΑΛΛΟΔΑΠΑ   

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης. 
 



 

2 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
 

     Εάν ο π ρο σφ έ ρω ν  είν αι Ο.Ε, Ε .Ε : 
 

    Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 
 

  Πιστοποιητικό μεταβολών αρμόδιας δικαστικής ή/και διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία 

υποβολής Προσφορών. 

  Εξουσιοδότηση  του  νομίμου  εκπροσώπου  στον  καταθέτοντα  την  προσφορά  εφόσον  δεν 
παρίσταται ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από το καταστατικό. Η 
εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  σε  υπεύθυνη  δήλωση   του   Ν.  
1599/86   στην   οποία   θα   βεβαιώνεται   το   γνήσιο   της   υπογραφής   του   δηλούντος   από   
αρμόδια  διοικητική ή  δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο  . 

 

     Εάν ο προσφέρων  είν αι Α. Ε ,  Ε.Π. Ε : 
 

    ΦΕΚ σύστασης εταιρείας 
 

  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

  ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νομικού προσώπου 

    Πρακτικό Δ.Σ ή Διοικούντος οργάνου με το οποίο : 
 

o Εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό 

o Παρέχεται   σε   συγκεκριμένο   άτομο   ή   άτομα   εξουσιοδότηση   για   υποβολή,   υπογραφή 

Προσφοράς, κ.λ.π. (όπως και εφόσον προβλέπεται ρητά από το ισχύον καταστατικό) 
 

  Πιστοποιητικό μεταβολών αρμόδιας δικαστικής ή/και διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία 

υποβολής Προσφορών 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 
 

ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένα,  από  την  οποία  και  εκδίδεται  το  σχετικό 

πιστοποιητικό. 

3 Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του Ν.1599/86 του/των προσώπου/ων  που αναφέρονται στην περίπτωση (ε) του 
 

άρθρου 9.2 της διακήρυξης ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί 

με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (ε) του άρθρου 9.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι, μέχρι και την ημερομηνία 
 

υποβολής της προσφοράς η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνει 
 

όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  η  επιχείρηση  οφείλει  να  καταβάλλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6      Εάν ο προσφέρων  είναι  Ο.Ε,  Ε.Ε  :  
 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για  όλα τα 

μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να  προκύπτουν ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

   Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε, Ε.Π.Ε: 
 

Πιστοποιητικά όλων  των  οργανισμών κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές ενημερότητες)  για  όλο  το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

7 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά  περίπτωση αρχή, από  το  οποίο να  προκύπτει ότι ο 
 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα) 
 

κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8 . Εάν ο προσφέρων είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο : 
 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Εάν ο προσφέρων είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο   :  
 

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι : 
 

  Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της καθώς και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

     Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και των συνθηκών της 
      προμήθειας  επισκεπτόμενος τον παιδικό σταθμό, τις οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

    Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 

    Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 
 

    Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 

10 Τεχνικά στοιχεία προσφερομένων ειδών με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.3 του παρόντος άρθρου της 
 

διακήρυξης. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 

του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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10.1.4.   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης. 

2 Όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  που  θα  αποδεικνύουν  τη  νομική  τους  κατάσταση  και  τα  όργανα 
 

εκπροσώπησής  τους  ανάλογα  με  τη  νομική  μορφή  του  συνεταιρισμού  (ισχύον  καταστατικό,  τυχόν 

τροποποιήσεις, πιστοποιητικό μεταβολών, κ.λ.π.). 

3 Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του Ν.1599/86 του/των προσώπου/ων  που αναφέρονται στην περίπτωση (ε) του 
 

άρθρου 9.2 της διακήρυξης ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν έχει καταδικαστεί 

με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (ε) του άρθρου 9.2 της παρούσας 

διακήρυξης. 

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
 

προσφοράς η  επιχείρηση  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση, εκκαθάριση,  αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  του  νομίμου  εκπροσώπου  στην  οποία  θα  δηλώνει  όλους  τους 
 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό. 

6 Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές  ενημερότητες),  που  ο 
 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, από τα οποία να 

προκύπτουν ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

7 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά  περίπτωση αρχή, από το  οποίο να  προκύπτει ότι ο 
 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα) 
 

κατά την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

8 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι : 
 

  Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της καθώς και των 

σχετικών με αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

  Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και των συνθηκών της 

προμήθειας  επισκεπτόμενος τον παιδικό σταθμό, τις οποίες αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

    Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 

    Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 
 

    Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του δημόσιου τομέα ή των ΟΤΑ. 

10 Τεχνικά στοιχεία προσφερομένων ειδών με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.3 του παρόντος άρθρου της 
 

διακήρυξης. 

 
 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 

του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
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10.1.5.   ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΝΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
 

Εάν  ο  προσφέρων είναι  Ένωση  Προμηθευτών, οφείλει  να  καταθέσει   για  κάθε μέλος   της   Ένωσης   όλα   
τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής,  ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο,  
ημεδαπό /αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, ημεδαπός / αλλοδαπός συνεταιρισμός),  των  παραγράφων  10.1.1,  10 
.1.2 ,  10 .1.3  και  10.1. 4 του π αρό ν το ς ά ρθ ρο υ.   Επ ιπ ρό σθ ετα  τω ν  ανω τέ ρω , οφ είλ ει  ν α  καταθ έ σει  τα  κάτω θι  
δικαιολ ο γ η τικά : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1 Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Βιομηχανίας  για  ενώσεις  προμηθευτών  που 
 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου 

μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ 

ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2 Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο 
 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 

3 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης Προμηθευτών από το οποίο να προκύπτει η 
 

έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους 
 

   στην Ένωση και 
 

   στο Διαγωνισμό. 

4 Συμφωνητικό  συνεργασίας  μεταξύ  των  μελών  της   Ένωσης   υπογεγραμμένο  από   τους   νομίμους 
 

εκπροσώπους των μελών, όπου: 
 

   να συστήνεται η Ένωση, 
 

   να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος της προμήθειας (φυσικό και 

οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, 

   να  δηλώνουν  από  κοινού  ότι  αναλαμβάνουν  εις  ολόκληρο  την  ευθύνη  για  την  εκπλήρωση  της 

προμήθειας 

   να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό 

και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

7 Συμβολαιογραφική πράξη  περί  ορισμού κοινού εκπροσώπου της  Ένωσης για  τη  συμμετοχή της  στο 
 

Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 Υποχρεώσεις/διευκρινίσεις  σχετικά  με  Ένωση  Προμηθευτών  :  
 

1. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης 

ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Η Ένωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 

προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική 

πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που 

αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
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3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν 

μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της  ένωσης  κατά  το  χρόνο  αξιολόγησης  των  προφορών,  τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. 
 

Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

προκειμένου για δήμο, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 

 
 

10.2. Για να θεωρηθούν έγκυρες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού : 
 

     Να είναι πρωτότυπες 
 

     Να απευθύνονται στην Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό (Προς : ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ) 
 

  Να  φέρουν  ημερομηνία έως εντός των δύο τελευταίων  ημερολογιακών ημερών  προ  της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

  Να έχουν οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα 

πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και 

διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 

1599/1986. 
 

  Να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

 

 
10.3. Μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, για την τεκμηρίωση των  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

 ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  θα πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού : 
 

  Λεπτομερή  Περιγραφή  για  κάθε  προσφερόμενο είδος,  συνοδευόμενη  από  επίσημα  prospectus, 

καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους και ό,τι άλλο 

είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση της συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου είδους να 

αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του (π.χ. Α1, Α2, κ.λ.π.) και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, 

με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του 

προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της 

προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει: 
 

α.    Χώρα προέλευσης - κατασκευής. 
 

β.    Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος. 
 

γ.    Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου. 
 

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του 

εργοστασίου μας». 

   Αντίγραφο   πιστοποιητικού   διασφάλισης   ποιότητας   ISO   9001:2008   ή   άλλου   ισοδύναμου 

πιστοποιητικού (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και κατασκευαστής του 

τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001:2008 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και του κατασκευαστή 

του τελικού προϊόντος. 

  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει το σήμα 
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CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

δήλωση συμμόρφωσης CE. 

     Εγγυήσεις και λοιπά πιστοποιητικά – έγγραφα – στοιχεία όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο 
 

Παράρτημα Β' : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης διακήρυξης. 
 

 
 

11.    Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

11.1. Στον σφραγισμένο υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

Υποψηφίου , η  οποία  θα  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  είναι  συνταγμένη  σύμφωνα  με  το 

υπόδειγμα   του  Παραρτήματος  Γ’  :  «ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»    της   παρούσας προκήρυξης.  

Η  σύνταξη  και  υποβολή  της  Οικονομικής  Προσφοράς  κατά  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο συνεπάγεται 

την απόρριψή της. 

11.2. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες υποομάδες, 

για το σύνολο όμως των ειδών και την συνολική ποσότητα κάθε είδους που περιλαμβάνονται στην 

κάθε υποομάδα. 

11.3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην 

προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση. 

11.4. Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν σχέση  ΕΥΡΩ  σε  ξένο  νόμισμα  θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11.5. Οι τιμές για τα προς προμήθεια είδη θα αναγράφονται αριθμητικώς και θα δίνονται ανά μονάδα, ενώ επίσης θα 
 

αναγράφεται αριθμητικώς και  ολογράφως η  προσφερόμενη τιμή  για  το  σύνολο της  υποομάδας 

των προσφερόμενων ειδών συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 

11.6. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, 

για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. Επομένως, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα 

κάθε είδους χωριστά. 

11.7. Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος της υποομάδας που    
      ανήκει, θεωρείται άκυρη για την υποομάδα και ως εκ τούτου απορρίπτεται ολόκληρη η υποομάδα. 

 

11.8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

11.9. Η/Οι οικονομική/ες προσφορά/ές του/ων υποψήφιου/ων προμηθευτή/ών, ο/οι  οποίος/οι θα  αναλάβει/ουν 

τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί/ούν αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
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12.    Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

12.1.  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές στο διαγωνισμό για τέσσερις (4) 

μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν 

να παρατείνουν την προσφορά τους. 

12.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

12.3.  Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο 

στην παράγραφο 12.1 του παρόντος άρθρου. 

12.4.  Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την 

παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής. 

 

 
13.    Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές 

 

13.1. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

13.2. Εάν υποβληθούν τυχόν Εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος 

θα  υποβάλλει  τέτοιας  φύσης  προτάσεις,  δεν  δικαιούται  σε  καμία  περίπτωση  να  διαμαρτυρηθεί  ή  να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

13.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

14.    Τιμές προσφορών 
 

14.1.  Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίδεται για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά, όπως 

καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται εκτός από το  Φ.Π.Α  οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την  προμήθεια, προετοιμασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 

συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και θέση  σε λειτουργία του εξοπλισμού στο χώρο του 

παιδικού σταθμού.  

14.2.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε  Euro. 
 

14.3.  Προσφορά σε άλλο νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

14.4.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

14.5.  Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού. 

14.6. Επειδή ο χρόνος παράδοσης είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται όρος περί 

αναπροσαρμογής  της  τιμής,  δηλαδή  αυτή  είναι  σταθερή  σ'  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης.  Γι’  αυτό 

προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται. 
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15.    Εγγυήσεις 
 

 

15.1.  Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό 
                       
           Eγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται σύμφωνα με  το άρθρο 157 παρ. 1 του ν.4281/14. 

15.2.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

15.2.1. 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 τον Φ.Π.Α. 

15.2.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

15.2.3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν 

και τα ακόλουθα: 

      Την ημερομηνία έκδοσης. 
 

       Τον εκδότη. 
 

       Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ). 
 

       Τον αριθμό της εγγύησης. 
 

       Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
 

       Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
 

       Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 
 

      Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της                 

                  διαιρέσεως και διζήσεως. 

   Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  που έχει συνάψει τη 

σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της  απαίτησης,  μέσα  σε  τρείς  (3)  ημέρες  από  της  απλής  

έγγραφης ειδοποίησης. 

   Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

   Την  ημερομηνία λήξης  της  ισχύος  της  εγγύησης.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  πρέπει  να  είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 

υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 

   Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα 

από απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

15.2.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς 

προμήθεια 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. 

15.3.  Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

15.4.  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 

έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
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16.    Αποσφράγιση προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και ανακοίνωση τιμών 
 

 

16.1.  Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία 

και ώρα κατάθεσης των Προσφορών όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων 

ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

16.2.  Αποσφραγίζεται, σε δημόσια συνεδρίαση, ο κυρίως φάκελος και ανοίγεται ο «Υποφάκελος Δικαιολογητικών 
 

Συμμετοχής». Μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα στοιχεία  του Υποφακέλου 
 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά φύλλο. 
 

16.3.  Ο υποφάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά και που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός της προσφοράς και 

παραμένει σφραγισμένος μέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών και η συμφωνία των τεχνικών 

στοιχείων προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας προμήθειας. 

16.4.  Στη συνέχεια, κατά σειρά επίδοσης των προσφορών, καταγράφονται στο πρακτικό δημοπρασίας τα έγγραφα 

που περιέχονται στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

16.5.  Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού , ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των   

          τεχνικών στοιχείων προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δικαιολογητικών η αρμόδια   

          Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων  

προϋποθέσεων συμμετοχής, σε επόμενη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου 

εγκυρότητας των δικαιολογητικών προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών, που δεν καλύπτουν τις 

απαιτούμενες από την παρούσα διακήρυξη προϋποθέσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού τεκμηριώνει τους λόγους 

της απόρριψης και τους αναγράφει στο Πρακτικό. 

16.6.  Μετά  τον  έλεγχο  της  κάλυψης  του  κριτηρίου  συμμετοχής  μέσω  της  εξέτασης  του  περιεχομένου       

        του  «Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής», η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιεί το Πρακτικό της σε      

       όλους τους συμμετέχοντες. 
16.7.  Η  ημερομηνία και  ώρα  αποσφράγισης των  Οικονομικών Προσφορών, θα  γνωστοποιηθεί εγγράφως  

(με τηλεομοιοτυπία) στους συμμετέχοντες των οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς έχει γίνει αποδεκτή. 

16.8.  Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται για 

όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού για την αποσφράγισή τους. 

16.9.  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται σε  δημόσια συνεδρίαση, ενώπιον των  

τυχόν παρισταμένων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

16.10.  Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 

αρμόδια Επιτροπή, όλα τα  πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο. Η  Επιτροπή ανακοινώνει σε 

όσους παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, τις τιμές που 

προσφέρθηκαν. 

16.11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να 

διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, συντάσσει το σχετικό 

πρακτικό από το οποίο προκύπτει ο/οι προτεινόμενος/οι προς κατακύρωση της προμήθειας, 

επικρατέστερος/οι Ανάδοχος/οι. Το  πρακτικό κοινοποιείται σε  όλους  τους  συμμετέχοντες των  οποίων 

αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές. 

16.12.  Στη συνέχεια, τα Πρακτικά διαβιβάζονται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται 

σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

16.13.  Για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει η Δήμαρχος μετά από προηγούμενη 

γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου (άρθρο 23 παρ. 6 του ΕΚΠΟΤΑ). 
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17.    Αξιολόγηση Προσφορών 
 

 

17.1.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

για το σύνολο καθεμίας ξεχωριστά από τις υποομάδες των προς προμήθεια ειδών. 

17.2. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για μία ή περισσότερες υποομάδες, για τη συνολική όμως 

προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε υποομάδας. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή 

ανά υποομάδα. 

17.3.  Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ' όψη : 
 

      Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
 

      Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και  

                 την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 

17.4.  Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του 

κρίνεται αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους. 

17.5.  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

17.6. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

17.7.  Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

18.    Κρίση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 
 

18.1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της  προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που 

αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : 

      Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο προμηθευτής. 
 

  Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών. 

      Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 
 

18.2. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί για : 
 

  ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας, για ολόκληρη 

την ποσότητα ή μέρος αυτής 

  συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης 

      τελική ματαίωση της προμήθειας, 
 

τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

18.3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (α) όταν δε 

χρειάζεται πλέον το  υλικό  είτε  λόγω  αλλαγών στην  τεχνολογία είτε  λόγω  διακοπής  ή  περιορισμού της 

δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι 

δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση (διακοπή χρηματοδότησης, κ.λ.π.) . 
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19.    Συνέχιση του διαγωνισμού 
 

 

19.1.  Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια κρίνεται επείγουσα, τότε 

ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά 

συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης. 

19.2.  Για τη συνέχιση του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

 

 

 
20.    Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
 

 

20.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 

στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται 

ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου . 

Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με 

την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 10 

παρ. 3 της Υ.Α 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) . 

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από 

προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε  οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας του  και  για  λόγους  που  ανακύπτουν κατά  το  αντίστοιχο  στάδιο,  στην  αρμόδια  για  την 

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 

αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση 

με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  που αποφαίνεται τελικά. 

20.2.  Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν 

στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους. 

20.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της 

υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

20.4.  Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το πολύ από την υποβολή της. 

20.5.  Επιπλέον, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45Α΄/9-3-1999),  προβλέπουν ότι :  «Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα 

στην προβλεπόμενη προθεσμία, να υποβάλει την αίτησή του ή άλλο έγγραφο με μηχανικό μέσο εφόσον το μέσο 

τούτο αφήνει αποτύπωμα που καθιστά αναμφίβολη την αναγνώριση του μηχανήματος αποστολής και 

παραλαβής, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας αποστολής και παραλαβής. Στη συνέχεια όμως οφείλει να 

υποβάλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 11, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη 

της προθεσμίας, έγγραφο, που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του και έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο 

παρέλαβε, με το μηχανικό μέσο, η υπηρεσία». 

20.6.  Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες. 
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21.    Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 
 

 

21.1.  Τόσο στον συμμετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

κοινοποιείται η Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

21.2.  Στη συνέχεια, στον συμμετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχος) αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
 

(πρόσκληση) για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης. 
 

21.3.  Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  αυτής.  Ο  προμηθευτής  μπορεί  να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 

υπολογίζεται μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

21.4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή 

τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. 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, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά 

την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

21.5.  Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του παρόντος της Υ.Α 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

22.    Σύμβαση 

 
 

22.1. Η  σύμβαση  καταρτίζεται  από  την  υπηρεσία  και  υπογράφεται από  τα  συμβαλλόμενα μέρη.  Η  σύμβαση 

συντάσσεται με βάση την προσφορά του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η προμήθεια, τους όρους 

της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν καθώς και τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από 

τα όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που έγινα αποδεκτές, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η 

σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

22.2. Το αντικείμενο της σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Τυχόν τροποποιήσεις ή 

αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και πραγματοποιούνται με 

έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

22.3. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
 

      Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
 

      Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 

      Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 
 

      Την συμφωνηθείσα τιμή 
 

      Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
 

      Τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών 
 

      Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
 

      Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
 

      Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
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      Τον τρόπο πληρωμής. 
 

      Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
 

      Την παραλαβή αυτών. 
 

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από το Δήμαρχο. 
 

22.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο 

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης ΚΑΙ ΣΕ 

ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ. 

 

22.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 

      Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 
 

      Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
 

  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 
23.    Συμβατικά τεύχη και στοιχεία 
 

 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση προμήθεια, είναι τα 

αναφερόμενα παρακάτω : 

      Το συμφωνητικό 
 

      Η παρούσα διακήρυξη της δημοπρασίας με τα παραρτήματα της 
 

      Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου 
 
 

24.    Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών 
 

 

24.1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε έναν  (1) ημερολογιακό μήνα το πολύ από την υπογραφή του 

συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. 

24.2.  Τα είδη θα παραδίδονται στον παιδικό σταθμό στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. 
 

24.3.  Τα  έξοδα  προετοιμασίας,  μεταφοράς,  φορτοεκφόρτωσης,  συναρμολόγησης,  εγκατάστασης,  σύνδεσης, 

ρύθμισης και θέσης σε λειτουργία των ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του 

οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

24.4. Ο  ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να  ειδοποιεί την  υπηρεσία,  που εκτελεί την  προμήθεια, για  την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

24.5. Η  παραλαβή  των  ειδών  γίνεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  και  θα  πραγματοποιηθεί  με 

μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των ειδών. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί 

απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια 

απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 

προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να 

προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο 

για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η 

εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή του προς προμήθεια είδους ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως 

την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. 
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25.    Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης 
 

 

25.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στο 

άρθρο 25 της παρούσης διακήρυξης. 

25.2. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Αττικής και με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού προσκομισθούν τα αναγκαία αποδεικτικά  στοιχεία  να  

παρατείνεται  μέχρι  το  1/4  αυτού  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή 

του αιτήματος μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 

ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. 

25.3. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα προς προμήθεια είδη δεν παραλαμβάνονται από την 

επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα 

του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. 

 

26.    Πλημμελής κατασκευή 

 
 

         Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των προς προμήθεια ειδών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή δεν 

συμβαδίζουν με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλυτικά κατατέθηκαν από τον ανάδοχο κατά τη διαδικασία 

της δημοπρασίας ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ακόμα και κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται 

να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές ή / και να αντικαταστήσει πλήρως τα ελαττωματικά είδη σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93). 

 

 
27.    Κυρώσεις – Έκπτωση του αναδόχου 
 

 

27.1. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), επιβάλλονται σε βάρος του 

αναδόχου κυρώσεις και πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

27.2. Ο ανάδοχος προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του 

που απορρέει από αυτήν : 

      Όταν δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 
 

  Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης, της μελέτης, της 

προσφοράς ή του συμφωνητικού. 

  Όταν δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Υπουργικής Απόφασης 

11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 

  Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  και  δεν  υποβλήθηκε  έγκαιρα  αίτημα 

παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη. 

27.3.  Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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27.4.  Με απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 

παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, που γίνεται σε 

βάρος του. 

27.5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις : 

  Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά 

περίπτωση. 

  Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που 

είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του 

διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του φορέα ή το τυχόν 

διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός 

γίνεται  ακόμη  και  στην  περίπτωση που  δεν  πραγματοποιείται νέα  προμήθεια του  υλικού, κατά  τα 

παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με 

βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης 

και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

  Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. 

  Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε 

έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην 

περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 

27.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή 

τεχνικών  προδιαγραφών της  κατακύρωσης,  της  ανάθεσης  ή  της  σύμβασης,  από  τις  οποίες  κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 

σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

 
28.    Ανωτέρα βία 

 

28.1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 
 

28.2. Ο  προμηθευτής  που  επικαλείται  ανωτέρα  βία  υποχρεούται  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τότε  που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

28.3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν 

προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη 

ανωτέρας βίας. 

 

 

 
29.    Τρόπος πληρωμής 
 

 

29.1.  Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και με την προσκόμιση των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. 

29.2.  Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 28 
 

29.3.  Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής θα γίνει από τον προμηθευτή σε 

συνεργασία με τον Δήμο. 

29.4. Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 

και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

29.5.  Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως 

των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που 

αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και  λοιπών δαπανών που τον  βαρύνουν 

σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  νομοθετικές  και  κανονιστικές διατάξεις  .  Τυχόν  τραπεζικά  τέλη  ή  κρατήσεις 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

 
30.    Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

 

30.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση της Προμήθειας. 

30.2. Ο Ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε 

τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας εφ’ 

όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 
 

30.3. Ο Ανάδοχος προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

30.4. Ο Ανάδοχος προμηθευτής δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο. 

 

 
31.    Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 
 

 

31.1. Ο Ανάδοχος προμηθευτής και ο ΔΗΜΟΣ Μ Α Ν Δ Ρ Α Σ - Ε Ι Δ Υ Λ Λ Ι Α Σ  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. 

31.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

 
 
 
 
 

H  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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    Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Ο.Ε. όπως αποφασίσει σχετικά  

 
Η Οικονομική  Επιτροπή 

    :Μετά την εισήγηση του Αντιπροέδρου και αφού έλαβε υπόψη της 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7.6.2010). 
2. Τις διατάξεις της με αριθμό 11389/93, ΦΕΚ 185 τ. Β΄/23.3.1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος   Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΠΟΤΑ) 
3. Το ΠΔ 28/80 
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995(ΦΕΚ 19 Α΄/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α΄ /8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» 
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»   
7. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις     

8. Την με αριθμ.μελέτη : ΔΠ 31/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
9.  Την αριθμ  152/9.9.2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μάνδρας- 

Ειδυλλίας με την οποία  εγκρίθηκε ο τρόπος προμήθειας  εξοπλισμού για την λειτουργία 
του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105 

10. Τις με αριθμ.236/9.9.2015, 237/ 9.9.2015 και 238/9.9.2015 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής με τις οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 28.344,61€ 
από τον ΚΑ 10.7133.0007 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού», 
20.448,75€ από τον ΚΑ 10.7133.0006 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για 
τη λειτουργία του παιδικού σταθμού» και 24.981,30€ από τον ΚΑ 10.7133.0002 με τίτλο 
«Προμήθεια επίπλων για τον παιδικό σταθμό» 

11.  Όλη την λοιπή σχετική ισχύουσα τρέχουσα νομοθεσία. 
 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την Αριθ.ΔΠ 31/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις 

τεχνικές  προδιαγραφές που αντιστοιχούν στην μελέτη αυτή για τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο 
Ο.Τ. 105 

2. Εγκρίνει την κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό 
«Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 105» ως 
έχουν ανωτέρω   

3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ.2/2015 
απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
προμηθειών για  αξιολόγηση  αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ευθείας ανάθεση 
προμηθειών του Δήμου για  το έτος 2015 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) 

 
Η απόφαση πήρε αα 239 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Πιστό Αντίγραφο     
Μάνδρα 14.9.2015 
    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
    
  
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ   

Τα μέλη : 
1. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
2. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
3. Ρόκας Περικλής 
4. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
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