
        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ.αποφ.      238  / 26-03-2014 
 
                                                      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό µε αριθ.    16  /   2014 της  Τακτικής 
δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη 

 
       Περίληψη   

     

 
       

           

 

  

Στο Πανόραµα έδρα του ∆ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη του Ν. Θεσσαλονίκης, και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

σήµερα την  26   Μαρτίου  2014  , ηµέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 21.00 µ.µ. συνεδρίασε σε 

Τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη , µετά από την υπ΄ αριθ. 

13101 / 21-03-2014  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε µέλος σύµφωνα µε τα άρθρα 

72 , 74 ,75,285 &286 του Ν.  3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Στην συνεδρίαση παρέστη και o κ. Αστέριος Κίνης   για την σύνταξη των πρακτικών. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) σε σύνολο εννέα  ( 9) µελών βρέθηκαν παρόντα  επτά  ( 7 )   δηλαδή: 

( 5 Τακτικά µέλη καθώς και 2 αναπληρωµατικά µέλη ) 

 
                                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ         
                            

1. Ιγνάτιος Καίτεζίδης Πρόεδρος ΟΕ                                 1.  Νικόλαος Νυφούδης, αντιπρόεδρο  Ο.Ε. 
2. Νίκη Ζώτου , µέλος Ο.Ε.                                                2. Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, µέλος Ο.Ε.  
3. Ηρακλής Τιτόπουλος , µέλος Ο.Ε.                                  3. ∆ηµήτριος  Μαρκούδης, µέλος Ο.Ε. 
4. Νικόλαος Χατζηαντωνίου, µέλος ΟΕ                             4. Βέργος Βεργίδης , µέλος Ο.Ε 
5. Οδυσσέας –Τζαµάλ Μαάιτα µέλος ΟΕ  
6. Γεώργιος Κεδίκογλου  Αναπληρωµατικό µέλος ΟΕ       

( Στην θέση του τακτικού µελους κ.  
Τσογκαρλίδη Παρασκευά ο οποίος ήταν απών )  

7. Γεώργιος Τσίγκρος Αναπληρωµατικό µέλος  ΟΕ 
( Στην θέση του τακτικού µελους κ.  

         ∆ηµήτριου Μαρκούδη ο οποίος ήταν απών ) 
                                                                                    
      

Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος  της Οικονοµικής Επιτροπής , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το προαναφερόµενο 11ο Θέµα Εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο το κατεπείγον 
του θέµατος αποφάνθηκε θετικά και οµόφωνα το σύνολο των µελών της οικονοµικής επιτροπής  και 
ανέφερε τα παρακάτω 
   
 
 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προµήθειας «Εξοπλισµός του ΟΤ 72 και των 
αθλητικών εγκαταστάσεων επί της ∆ηµοτικής οδού Θέρµης Πανοράµατος» - Ψήφιση 
πίστωσης 210.125,82€ - Καθορισµός των όρων του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού.  
».
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Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δεν θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 
του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει, αναφέροντας κάθε ένα από τα έγγραφα των οποίων 
καταθέτει φωτοαντίγραφα, ότι αυτά (φωτοαντίγραφα) είναι  γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται 
στα χέρια του (άρθρο 11 του ν.. 2690/1999). 
Αντίγραφα επικυρωµένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των ∆ικηγόρων πρέπει να 
φέρουν το ειδικό ένσηµο που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων 
κατά ή µετά τον διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και 
να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στον 
φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους. 
 
Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική.    
 

 Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.  
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα αναγράφονται τα παραπάνω 
στοιχεία I,II,III,IV και θα περιέχονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζόµενου, όπως αυτά αναφέρονται 
στην από 28.2.2014 Μελέτη (Τεχνικές προδιαγραφές-Ενδεικτικός προϋπολογισµός) της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού:   
1. Για την προσφορά που αφορά την ΟΜΑ∆Α Α: 

• ∆ήλωση του υποψηφίου Αναδόχου περί συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

• Περιγραφή της ενιαίας λειτουργίας του συστήµατος. 
• Τεχνικά λεπτοµέρειες για όλες τις  απαιτούµενες προδιαγραφές. 
• Φωτογραφίες και ενηµερωτικά φυλλάδια  
• Τεχνική περιγραφή και φωτογραφίες των σταθµών µίσθωσης 
• Τεχνική περιγραφή και φωτογραφίες των ποδηλάτων 
• Περιγραφή και φωτογραφίες των βάσεων στάθµευσης 
• Τεχνική περιγραφή του λογισµικού διαχείρισης 
• Φυλλάδιο οδηγιών χρήσης των ποδηλάτων στα Ελληνικά 
• Κατάλογο µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά των ποδηλάτων (χωρίς τιµές) 
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται η εµπειρία του προσφέροντα, είτε συνεργατών του στην 

υλοποίηση ανάλογων συστηµάτων σε Ελλάδα ή και εξωτερικό  
• Βεβαιώσεις συνεργασίας µε τους κατασκευαστές των τµηµάτων του συστήµατος προκειµένου να 

αποδεικνύεται η διαθεσιµότητα προµήθειας όλων των υλικών και υπηρεσιών για 5 έτη. 
• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των σταθµών µίσθωσης για εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε ετών 

και για αντισκωριακή προστασία τουλάχιστον 5 ετών. 
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι οι σταθµοί µίσθωσης έχουν εγκατασταθεί σε τουλάχιστον 2 έργα 

στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό µε αναφορά στο µέγεθος του έργου που εξυπηρέτησαν και τις 
Αναθέτουσες Αρχές. 

• Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή των βάσεων των θέσεων στάθµευσης ποδηλάτων για αντισκωριακή 
προστασία τουλάχιστον 5 ετών. 

• Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του ποδηλάτου για : 
1. χρήση των αστικών ποδηλάτων σε αντίστοιχο έργο σε Ελλάδα ή και εξωτερικό. 
2. χρήση των ποδηλάτων mountain bike σε Ελλάδα ή και εξωτερικό. 
3. εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τον σκελετό και 2 έτη για τα ανταλλακτικά από την 

ηµεροµηνία παράδοσης.   
4. διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών του ποδηλάτου, όµοια ή συµβατά, για 5 τουλάχιστο έτη από την 

ηµεροµηνία παράδοσης 
 

2. Για την προσφορά που αφορά την ΟΜΑ∆Α Β: 
• ∆ήλωση του υποψηφίου Αναδόχου περί συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
• Τεχνικά λεπτοµέρειες για όλες τις  απαιτούµενες προδιαγραφές. 
• Τρισδιάστατη απεικόνιση που θα αποτυπώνει την τελική εικόνα της πίστας, ώστε να είναι ορατή η µορφή 

των κατασκευών που θα τοποθετηθούν. Τα τελικά σχέδια θα επισυνάπτονται σε κλίµακα µε ορατές τις 
πλάγιες όψεις, τοµές και κατόψεις όλων των κατασκευών. 

• Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) χρόνια για την 
κατασκευή των υλικών, για τα  µεταλλικά στοιχεία και για τα ξύλινα / µελαµινικά στοιχεία. και ότι για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών θα προβαίνει σε Τεχνικό Έλεγχο της πίστας σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, προς αποφυγή κάποιου ατυχήµατος που µπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε ζηµία και 
να οδηγήσει σε τραυµατισµό. 

3. Για την προσφορά που αφορά την ΟΜΑ∆Α Γ: 
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• ∆ήλωση του υποψηφίου Αναδόχου περί συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

• Τεχνικά λεπτοµέρειες για όλες τις  απαιτούµενες προδιαγραφές. 
• Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO 9001 του προµηθευτή που να έχει άµεση σχέση µε το 

αντικείµενο της προµήθειας. 
• Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης από τα οποία να προκύπτει ότι τα όργανα έχουν 

ελεγχθεί βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών 
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα αναγράφονται τα παραπάνω 
στοιχεία I,II,III,ΙV και θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για κάθε είδος σε ευρώ. η οικονοµική προσφορά 
του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συµπληρωµένη πάνω σε έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας. 
Με την προσφορά η τιµή του κάθε προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά τεµάχιο, αριθµητικώς και ολογράφως. 
Μπορεί να δοθεί προσφορά για το σύνολο της προµήθειας είτε για µέρος της (είτε µόνο για µία Οµάδα είτε για 
συνδυασµό δύο οποιωνδήποτε Οµάδων µεταξύ τους), µε τη συµπλήρωση του εντύπου οικονοµικής προσφοράς 
της υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός 
από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειµένων 
στους τόπους προορισµούς τους Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, όργανα, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά 
που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σ ΄ αυτή. 
Η συνολική τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν 
είναι µικρότερο του πέντε. 
Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. Στην τιµή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις, τα  έξοδα  δηµοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την 
παράδοση των προϊόντων στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Άρθρο 5. Χρόνος και τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού την ηµέρα και την ώρα που 

αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή µπορούν να αποστέλλονται ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 11 παρ. 4 της Υ.Α. 11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ) στη διεύθυνση: 
 
∆ΗΜΟΣ: ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ο∆ΟΣ: ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙ∆Η 21 
Τ.Κ: 55236 Πανόραµα 
 
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την 
παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και 
µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο. 
Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας 
βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 
 

2. Προσφορές που περιέρχονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στο αρµόδιο όργανο που 
παραλαµβάνει τις προσφορές πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία 
(άρθρο 11 παρ. 6 της Υ.Α. 11389/1993 - ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
4. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε µόνο για µία Οµάδα είτε για συνδυασµό δύο 

οποιωνδήποτε Οµάδων µεταξύ τους είτε για το σύνολο των Οµάδων. Προσφορές που αφορούν σε µέρος των 
ειδών µίας οµάδας δεν γίνονται αποδεκτές. 

5. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά τα οποία 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, β) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και γ) τα 
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 
δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
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Άρθρο 10. Εγγυήσεις 
1. Εγγύηση συµµετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που εκδίδεται υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 
προσφερόµενων ειδών, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή 10.507,00€ στην περίπτωση που η προσφορά 
αφορά το σύνολο της προµήθειας. Στην περίπτωση που κατατίθενται προσφορές για µέρος της προµήθειας (είτε 
µόνο για µία Οµάδα είτε για συνδυασµό δύο οποιωνδήποτε Οµάδων µεταξύ τους), τότε το ποσό στο οποίο 
εφαρµόζεται το ποσοστό 5% για την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ανάγεται στο ποσό του µερικού 
προϋπολογισµού των επιµέρους οµάδων συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Οι απαιτούµενες εγγυήσεις ανά οµάδα είναι οι εξής: 
 
α/α ΟΜΑ∆Α ∆ΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 23% ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
Εγγυητική 
συµµετοχής 

1 Α: ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ 106.339,00 24.457,97 130.796,97 6540 
2 Β: SKATE 47.495,00 10.923,85 58.418,85 2921 
3 Γ: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 17.000,00 3.910,00 20.910,00 1046 

  ΣΥΝΟΛΟ 170.834,00 39.291,82 210.125,82 10507 
 
 Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει για ποιο µέρος 
της προµήθειας (είτε µόνο για µία Οµάδα είτε για συνδυασµό δύο οποιωνδήποτε Οµάδων µεταξύ τους είτε για το 
σύνολο των Οµάδων) της µελέτης και για ποιο ύψος του προϋπολογισµού συµµετέχει στον διαγωνισµό. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ έναν (1) τουλάχιστον µήνα µετά το χρόνο λήξης ισχύος της 
προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή 
της σύµβασης, στους δε λοιπούς υποψήφιους µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης. 
 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων σύµβασης 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύµβασης, 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10% του συνολικού συµβατικού ποσού 
χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 
Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωµένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. 
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών 
Για τις παραπάνω εγγυήσεις ισχύουν κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ). 

Άρθρο 11.  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Ο 
υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 12. Αποσφράγιση προσφορών 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, παρουσία των 

υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά την 

ολοκλήρωση της παραλαβής τους, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της διακήρυξης. 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.  

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και παραδίδονται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό προς 
φύλαξη.  

4. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα  δικαιολογητικά που 
υπέβαλαν. Η ανακοίνωση του αποτελέσµατος του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής για 
αυτούς που γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό, καθώς και για αυτούς που απορρίπτονται και τους λόγους 
απόρριψης τους, γίνεται είτε την ίδια ηµέρα είτε σε επόµενη, µε τηλεοµοιοτυπία (FAX) από την Επιτροπή. 
Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, σε χρόνο που 
θα καθορισθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Μετά την ανακοίνωση του πρακτικού του προηγούµενου σταδίου, γίνεται έλεγχος των τεχνικών προσφορών 
από την Επιτροπή. Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόµενους. 
Τα αποτελέσµατα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφονται σε πρακτικό και 
ανακοινώνονται είτε δηµόσια, κατόπιν πρόσκλησης των συµµετεχόντων που έγιναν δεκτοί από το 
προηγούµενο στάδιο, είτε µε τηλεοµοιοτυπία. 

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΩ1Ο-9ΑΘ




