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 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτικής Ανάπτυξης  
της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας 
Προτεραιότητας 04: «Προσέγγιση 
LEADER» 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ 
 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ  
Έχοντας υπόψη 

 
1. Τον Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α’/1988) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  
2. Της ΥΑ ΥΠ. ΕΣ 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α»  Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
3. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις’’. 
5. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων».  
6. Του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13/Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

7. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

8. Του Ν. 38012009 (ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργία  

9. Του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

10. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».  

11. Την με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) 
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

12. Η από 06/03/2012 σύμβαση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΔΩ) Α.Ε» 
και του Δήμου Πάτμου. Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης 
LEADER η ΟΤΔ αναθέτει και ο δικαιούχος αναλαμβάνει με την παρούσα: την 
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υλοποίηση έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ»  (κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 173797), στον Δήμο Πάτμου που εντάσσεται στο Μέτρο 41, Υπομέτρο 
L321, Δράση L321-1 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER με τα 
ειδικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στην 
εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτης. 

13. Την από 01-10-2013 τεχνική έκθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Σύνταξη 
τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια αυτόνομου 
συστήματος μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο Μαράθι του Δήμου Πάτμου». 

14. Την υπ’ αρ. 57/2013 (σειρά Β΄) (αριθμ. πρωτ. 9718/20-11-2013) Απόφαση του 
Δημάρχου Πάτμου.   

15. Την με αρ.πρωτ. 6849/27-3-2014 Απόφαση έγκρισης υπογραφής σύμβασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007-2013». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας 
Προτεραιότητας 04: «Προσέγγιση LEADER» 

16. Το Ν.3979/2011 (138Α') "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις" 
17. Το Ν 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
18. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και 

άλλες διατάξεις", (άρθρο 9, παρ. 4β)  
19. Την ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)"Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" 

20. Το άρθρο 57 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

21. Το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες 
διατάξεις" 

22. Τις 80/2015 και 114/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 
των όρων δημοπράτησης, 

23. Την 372/2014 απόφαση του Δημάρχου Πάτμου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
των  αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν, 

 
Διακηρύσσει 

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή με προϋπόθεση το προσφερόμενο σύστημα να καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης για την προμήθεια συνδυασμένου συστήματος 
αφαλάτωσης και φωτοβολταϊκού συστήματος στη νήσο Μαράθι,  
προϋπολογισμού 234.320,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 16%), 
 
Άρθρο 1ο  Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
Όνομα : Δήμος Πάτμου  
Ταχ. Διεύθυνση : Χώρα Πάτμου  
Ταχ. κώδικας: 855 00  
Τηλέφωνο : 22473 60303  
FAX :22470 31577  
email: marg.asoniti@yahoo.gr 
 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 
1. Ο Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/Α’/1988) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  
2. Η ΥΑ ΥΠ. ΕΣ 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β) «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α»  Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
3. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
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συναφών θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις’’. 
5. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων».  
6. Ο Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13/Α’/15-6-1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».  

7. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

8. Ο Ν. 38012009 (ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργία  

9. Ο N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

10. Ο N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».  

11. Η με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) 
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

12. Η από 06/03/2012 σύμβαση μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΔΩ) Α.Ε» 
και του Δήμου Πάτμου. Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης 
LEADER η ΟΤΔ αναθέτει και ο δικαιούχος αναλαμβάνει με την παρούσα: την 
υλοποίηση έργου με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ»  (κωδικός 
ΟΠΣΑΑ 173797), στον Δήμο Πάτμου που εντάσσεται στο Μέτρο 41, Υπομέτρο 
L321, Δράση L321-1 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER με τα 
ειδικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στην 
εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτης. 

13. Η από 01-10-2013 τεχνική έκθεση για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Σύνταξη 
τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια αυτόνομου 
συστήματος μονάδας αφαλάτωσης στη νήσο Μαράθι του Δήμου Πάτμου». 

14. Η με αρ.πρωτ. 6849/27-3-2014 Απόφαση έγκρισης υπογραφής σύμβασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007-2013». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας 
Προτεραιότητας 04: «Προσέγγιση LEADER» 

15. Ο Ν.3979/2011 (138Α') "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις" 
16. Ο Ν 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
17. Ο Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και 

άλλες διατάξεις", (άρθρο 9, παρ. 4β)  
18. Η ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)"Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)" 

19. Το άρθρο 57 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις  

20. Το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες 
διατάξεις" 
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Άρθρο 3ο  
Προϋπολογισμός προμήθειας 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 202,000.00 € 
συν 32,320.00 € για ΦΠΑ 16%. Συνολικά δηλαδή 234,320.00 € και οι πιστώσεις 
προέρχονται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αγροτικής Ανάπτυξης  της 
Ελλάδας 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 04: «Προσέγγιση LEADER» 
 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν: 

• Διακήρυξη 
• Οικονομική Προσφορά 
• Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές της μελέτης  
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

 
Άρθρο 5ο  
Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 02/10/2015, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 12.00μ.μ.  
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ).  
 
Άρθρο 6ο  
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα του Διαγωνισμού ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Πάτμου http://www.patmos.gr  με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
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άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές 
με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα 
και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 
διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Το 
πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί 
στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
www.promitheus.gov.gr. 
 
Σημειώνεται επίσης ότι οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα 
αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό 
τόπο της Αναθέτουσας Αρχής http://www.patmos.gr 
 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
Προμηθευτές και φέρουν ψηφιακή υπογραφή και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 
δεν εξετάζονται. 
 
Άρθρο 7ο - Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών και φυσικών προσώπων που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του έργου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, 
εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Η προστασία εγχώριας και 
επαρχιακής βιομηχανίας δεν λαμβάνεται υπόψη. Γίνονται δεκτές προσφορές που 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όλα τα υπό προμήθεια είδη.  
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει ενιαία σε ένα προμηθευτή.  
 
Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 8ο  Τρόπος σύνταξης προσφορών 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό 
έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες  χρονοσήμανσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). 
 
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 
υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr  
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
(υπο)φάκελος* = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι 
στην Αγγλική γλώσσα. 
 
Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και 
αποδεχόμεθα», κλπ. 
 
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, 
των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν 
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του  
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
 
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 
αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 
της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την 
αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 
που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 
τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
 
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίδονται ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής  πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr , εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που 
θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 
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Άρθρο 9ο  Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το εδ. α της παρ. Β.1 του άρθρου 5α του π.δ.118/2007, το άρθρο 43 του 
π.δ. 60/2007, το Ν.4155/13 και τα άρθρα 5 και 11 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Οι 
ενώσεις και οι κοινοπραξίες Αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
Ανάδοχο που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
9.1 α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε 
οποιοδήποτε άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ ή γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, για ποσό ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας από την 
υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας, σαν εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης, ποσού 
4.040,00 €. (Σύμφωνα με το Ν.4281/2014) 
 
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας (Για νομικά πρόσωπα υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο & τον Δ/ντα Σύμβουλο των ΑΕ, διαχειριστή των ΕΠΕ κλπ). 
 
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
δ) Πιστοποιητικό το οποίο θα ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
και που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την 
ΕΠΕ και ΑΕ θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και για τους μισθωτούς 
από θεωρημένη κατάσταση προσωπικού (άρθρο 16 ν.2874/2000) στην οποία θα 
εμφαίνεται η ειδικότητα και από αυτήν θα προκύπτει ο ασφαλιστικός οργανισμός που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος μισθωτός στην επιχείρηση ή τυχόν 
ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα 
της. Σε περίπτωση που η κατάσταση μισθωτού προσωπικού σε κάποια χώρα δεν 
θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει μαζί με την 
κατάσταση μισθωτού προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που 
έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της 
κατάστασης μισθωτού προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση 
δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται 
μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους 
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στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων γ και δ, εκδίδονται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία, της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται 
και το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους απασχολούμενους στην επιχείρηση που δεν 
είναι μισθωτοί θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα 
εμφαίνονται οι ειδικότητές τους. Η δήλωση θα συνοδεύεται με την ατομική 
ασφαλιστική ενημερότητα του καθενός από τους απασχολούμενους που 
περιλαμβάνονται σ’ αυτή. 
 
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης διαεπαγγελματικής οργάνωσης. 
 
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά ». 
 
στ) Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης 
ως και των συναφών αυτής διατάξεων, των κειμένων νόμων και αποδέχεται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για τον προσδιορισμό των τεχνικών 
χαρακτηριστικών έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και χώρου 
εγκατάστασης της υπό προμήθεια μονάδας. 
 
η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του προμηθευτή, ότι έλαβε γνώση των τοπικών 
συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά, στο χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος. 
 
θ) Δήλωση ότι θα καλύψουν τον Δήμο, με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα 
επόμενα 10 χρόνια τουλάχιστον, 
 
ι) Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και 14001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή, 
 
ια) Οι συνεταιρισμοί πέραν των  ανωτέρω  δικαιολογητικών υποβάλλουν  με  την 
προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί 
νόμιμα. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία η 
έκδοση τέτοιας βεβαίωσης μπορεί να αντικατασταθεί με ένορκη δήλωση ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
αρχής. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με 
υπεύθυνη δήλωση. 
 
ιβ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί 
με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 



Σελίδα 9 από 26 
 

9.2. Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων θα 
πρέπει να ελέγχονται τα παρακάτω: 
 
α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό 
γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας 
δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα 
ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Υπηρεσία 
στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης 
ζ) Η επιχειρηματική δομή όπως η μορφή της επιχείρησης το εύρος της δραστηριότητος 
της και το κύρος της 
η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης 
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση  
ι) Η παραγωγική δυνατότητα  
ια) Η ποιότητα των προϊόντων. 
ιβ) Οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια και ειδική τεχνική/επαγγελματική 
ικανότητα. 
 
9.3. Προς απόδειξη των ανωτέρω πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς που 

αναφέρονται ανωτέρω (9.2) στα υπό στοιχεία α έως ε. 
2. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της 

επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό 
προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 
δραστηριότητα με το υπό προμήθεια υλικό κατά το χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμον τριών ισολογισμών υποβάλλει τους ισολογισμούς 
που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα 
αυτό. 

3. Ειδικότερα, η δήλωση περί του κύκλου εργασιών του υπό προμήθεια υλικού θα 
συνοδεύεται από κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι παραδόσεις στα υπό 
προμήθεια είδη και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, αξία, οι ημερομηνίες 
παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης καθώς και οι παραλήπτες 
(Δημοσίου ή Δήμων και Κοινοτήτων ή Δημοτικών και Κοινοτικών επιχειρήσεων ή 
Ιδιωτικού Τομέα). Οι παραδόσεις αποδεικνύονται με τα σχετικά τιμολόγια πώλησης 
και με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η 
εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. 

 
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προκειμένου να καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις 
της παραγράφου, κάνει χρήση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 45 του Π.Δ. 59/2007, τότε ο 
φορέας ή οι φορείς της χρηματοοικονομικής και της τεχνικής ικανότητας των οποίων 
κάνει χρήση ο διαγωνιζόμενος, πρέπει: 
• Να καλύπτουν τις ανωτέρω απαιτήσεις και επομένως να προσκομίσουν τις 

κατάλληλες αποδείξεις. 
• Να προσκομίσουν ως εγγύηση απόφαση του διοικητικού τους οργάνου που να 

βεβαιώνει ότι συμμετέχουν στο διαγωνισμό και αναλαμβάνουν να καλύψουν τις 
χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις, τεχνογνωσία και εμπειρία, της 
σύμβασης, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κηρυχθεί ανάδοχος και δεν μπορεί 
να καλύψει τις απαιτήσεις αυτές και επίσης ότι αποδέχονται την αλληλέγγυα ευθύνη 
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τους εις ολόκληρο για την εκτέλεση της υπόψη σύμβασης, απέναντι στην 
αναθέτουσα αρχή. 

• Να έχουν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής συνεργασίας με τον 
διαγωνιζόμενο στο οποίο ρητά θα αναφέρεται η παροχή της τεχνικής και 
οικονομικής ικανότητάς τους για την υπόψη προμήθεια. 

Τα έγγραφα των Εφόσον είναι ξενόγλωσσα θα φέρουν επίσημη μετάφραση στα 
ελληνικά. 
 
9.4. Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις 
προμηθευτών εφόσον: 
α. ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο 
στη διαμόρφωση του προσφερόμενου προϊόντος, 
β. στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν και οι παραγωγικές επιχειρήσεις, σε 
συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιμής προσφοράς, 
γ. κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 9.2 της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα 
του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολο της προσφοράς. 
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. 
 
Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια 
του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν επίσης να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική 
θεώρηση. 
 
Άρθρο 10ο  Οικονομική Προσφορά 
 
Η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο (υπο)φάκελο με 
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον εν λόγω 
φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 
 
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και  του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
Η προσφερόμενη τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ και σ' αυτήν 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από το Φ.ΠΑ. 
 
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκατάστασης και δοκιμαστικής 
λειτουργίας για ένα έτος του συνδυασμένου συστήματος στην νήσο Μαράθι. Στην 
διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας όλα τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος, 
εκτός του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Επομένως, η προσφερόμενη τιμή διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
α) Τιμή στην οποία περιλαμβάνονται και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. 
β) Ποσοστό (επί τοις εκατό) Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. 
 
Στη σύγκριση των οικονομικών προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή 
συμπεριλαμβανομένου των κρατήσεων, υπέρ τρίτων, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, ή θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Εφόσον 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 διαγωνισμού. 
 
Άρθρο 11ο - Αναπροσαρμογή της τιμής 
Αναπροσαρμογή των τιμών δεν επιτρέπεται καθ’όλη την διάρκεια του διαγωνισμού και 
μέχρι την τελική παραλαβή και εξόφληση της προμήθειας. 
 
Άρθρο 12ο  
Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δήμο, πριν από 
τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 90 ημέρες. Μετά τη λήξη 
και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 20 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ. (Η απόφαση για την κατακύρωση της 
δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και 
η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
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Άρθρο 13ο -  
Αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
 
Ακολούθως το αρμόδιο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού όργανο συντάσσει και 
υπογράφει επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του 
φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  και η Αναθέτουσα αρχή 
εκδίδει τη σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ανωτέρω ηλεκτρονικών 
προσφορών. 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών 
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 
Ακολούθως το αρμόδιο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού όργανο συντάσσει και 
υπογράφει επαρκώς αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του 
φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  και η Αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση 
επί της αξιολόγησης των ανωτέρω ηλεκτρονικών προσφορών. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5, τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και 
όσα ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά 
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
 
Άρθρο 14ο - Αξιολόγηση προσφορών 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω 
στοιχεία : 
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης . 
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β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές είδος. 
 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται 
οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους 
και τα τεχνικά στοιχεία διακήρυξης. 
 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 
 
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 15ο - Υποβολή ενστάσεων 
Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύμβασης, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 
β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σ' αυτόν υπό τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις 
του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 16ο - Κατακύρωση 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η δε 
σχετική απόφαση, υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 
έλεγχο της νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι 
δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να 
καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο προμηθευτής. 
 
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
γνωμοδότησή του (μαζί με αιτιολογημένη γνωμοδότηση επί των τυχόν ενστάσεων που 
υποβλήθηκαν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού προς την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Ν. 2286/1-1-1995, Ν. 2000/91 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93: 
• κατακύρωση της προμήθειας που προσφέρει ο προμηθευτής, 
• ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με 

τροποποίηση ή μη όρων και τεχνικών προδιαγραφών, 
• χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία, για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας όταν έχει γίνει η κατακύρωση της προμήθειας. 
• την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας (εφόσον πρόκειται για διαιρετό 

υλικό) μεταξύ περισσότερων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη 
διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή του προμηθευτή (άρθρο 21 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 
Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο του Δήμου αφού λάβει 
υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και τη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, αποφασίζει για την 
κατακύρωση - ανάθεση της προμήθειας. 
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Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
• το είδος, 
• την ποσότητα, 
• την τιμή, 
• τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, 
• τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και 

της πρόσκλησης και τις τυχόν δεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών, 
• τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει 

στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη, 
• την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας. Ο προμηθευτής μπορεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Και στην περίπτωση όμως αυτή, ο 
χρόνος παράδοσης των υλικών, αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
 
Εάν η σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών όπως 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
34 και 35 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 
 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία, η 
σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση 
συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη 
παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
• τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 
• τα συμβαλλόμενα μέρη, 
• τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα, 
• την τιμή, 
• τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, 
• τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 
• τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
• τις προβλεπόμενες ρήτρες, 
• τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, 
• τον τρόπο πληρωμής, 
• τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας, 
• την παραλαβή των υλικών. 
 
Η σύμβαση για τη διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται 
ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία επίσης 
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συμφωνεί ο ανάδοχος. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 
στοιχεία. Υπογράφεται τέλος από τον Δήμαρχο. 
 
Η σύμβαση τροποποιείται εάν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 
συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 
 
Άρθρο 17ο  - Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2 % της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., ορίζεται σε 4.040,00 € σύμφωνα με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-
2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο του ως άνω άρθρου.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας 
της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας προσωρινής παραλαβής του προς 
προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους από 
την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο 
συμβαλλομένων. 
 
Άρθρο 18ο  
Ασφάλιση του εμπορεύματος 
Το υπό προμήθεια υλικό θα ασφαλιστεί με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, σε 
ασφαλιστική εταιρεία που θα καλύπτει κινδύνους επιλογής του προμηθευτή, ανάλογα 
με τη φύση του εμπορεύματος και διάφορους συναφείς παράγοντες, καθώς και 
κινδύνων πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών κλπ, όπως αυτοί ορίζονται 
στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κάθε φορά, μέχρι 
την τελική παράδοση και παραλαβή από τον Δήμο. 
 
Άρθρο 19ο - Συμβατική προθεσμία παράδοσης 
Η συμβατική προθεσμία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της παρούσας σύμβασης 
και έναρξη λειτουργίας του ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της. Η 
σύμβαση υπογράφεται το αργότερο  μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από 
την έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου προς τον ανάδοχο προμηθευτή. Στον χρόνο αυτό 
συνυπολογίζονται οι εργασίες πλήρους σύνδεσης του συστήματος με κάθε δίκτυο 
(θαλασσινού νερού, απόρριψης άλμης, πόσιμου νερού, ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.), ώστε 
να είναι δυνατή η λειτουργία του, οι λειτουργικές δοκιμές και τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων του παραγόμενου πόσιμου νερού. 
 
Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την παράδοση 
συνδυασμένου συστήματος αφαλάτωσης και φωτοβολταϊκού συστήματος στις τελικές 
θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και την 
δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους. Το 1 έτος δοκιμαστικής λειτουργίας θα ξεκινήσει την 
ημερομηνία της πλήρης εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας η οποία θα 
πιστοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της προμήθειας. 
 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 
απορρίπτεται, καθώς ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το 
συνδυασμένο σύστημα μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη 
σύμβαση. 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση 
γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν 
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου 
φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
 
Άρθρο 20ο - Παραλαβή του προς προμήθεια εξοπλισμού 
Η παραλαβή του προς προμήθεια εξοπλισμού ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 
παρουσία του αναδόχου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ως την πάροδο του 
συμβατικού χρόνου. 
Θα γίνει μία ενδιάμεση παραλαβή του εξοπλισμού όταν αυτός εγκατασταθεί και τεθεί 
σε λειτουργία. Εάν 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. 
Η τελική παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει με την πλήρη εγκατάσταση και μετά τη 
δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους στις τελικές θέσεις όπως ορίζονται στην παρούσα 
μελέτη. Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται η μεταφορά των οργάνων στην 
τελική τους θέση , η ορθή εγκατάσταση και η δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους αυτών με 
βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Στην διάρκεια του έτους δοκιμαστικής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διενεργεί μηνιαίες αναλύσεις και να μετρά τις παραμέτρους που αναφέρονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές στο παραγόμενο νερό. Η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
καθορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες δειγματοληψίας για τις αναλύσεις 
αυτές. Αν κατά τις αναλύσεις το παραγόμενο νερό προκύψει ακατάλληλο για πόσιμο, ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικά του έξοδα σε οποιαδήποτε 
ενέργεια βελτίωσης απαιτηθεί, ώστε η ποιότητα του παραγόμενου νερού να είναι 
απόλυτα σύμφωνη με τις παραπάνω προδιαγραφές. 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θεωρημένα από την επιτροπή παραλαβής αποτελούν 
απαραίτητο στοιχείο για την τελική παράδοση του εξοπλισμού. 
Στην διάρκεια του έτους δοκιμαστικής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει 
ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής κυρίων παραμέτρων λειτουργίας του συνδυασμένου 
συστήματος:  
• ωριαία παραγωγή ρεύματος  
• ωριαία κατανάλωση ρεύματος, 
• ωριαία παραγωγή νερού 
• ωριαία κατανάλωση νερού 
• ωριαία κατανάλωση αναλωσίμων 
• συμβάντα επιδιόρθωσης και αντικατάστασης ανταλλακτικών 
• συμβάντα διακοπής λειτουργίας για τεχνικούς λόγους ή άλλα αίτια με σύντομη 

αιτιολόγηση 
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων βλαβών, μεγάλης χρήσης ρεύματος από το δίκτυο ή 
υπέρμετρής χρήσης αναλωσίμων, ο προμηθευτής θα προτείνει εναλλακτικές για την 
επίλυση αυτών των προβλημάτων. 
Τα ηλεκτρονικά αρχεία, θεωρημένα από την επιτροπή παραλαβής αποτελούν 
απαραίτητο στοιχείο για την τελική παράδοση του εξοπλισμού. 
 
Άρθρο 21ο - Πληρωμή 
Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της παρούσας προμήθειας θα γίνει ως εξής: 
• Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του συστήματος, με την κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α. 
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• 80% της συνολικής συμβατικής αξίας του συστήματος θα καταβληθεί στον 
προμηθευτή μετά την ενδιάμεση παραλαβή του σύμφωνα με το Άρθρο 6 του 
παρόντος (από το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί το ποσό προκαταβολής εάν αυτή έχει 
δοθεί και θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή προκαταβολής) 

• 20% της συνολικής συμβατικής αξίας του συστήματος θα καταβληθεί στον 
προμηθευτή μετά την τελική παραλαβή σύμφωνα με το Άρθρο 6 του παρόντος 

 
Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική 
παραλαβή και τις προβλεπόμενες από την διακήρυξη δοκιμές της μονάδας σε πλήρη 
λειτουργία. 
 
Η υποβολή των τιμολογίων πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως των πρωτοκόλλων παραλαβής. 
 
Άρθρο 22ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 
22.1. Σε περίπτωση που το σύστημα η μέρος του παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 της υπ’ αριθμό 
11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών επιβάλλεται εκτός των τυχόν 
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 
 
α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του 
μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης: 2,5 % επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του 
χρόνου παράτασης, προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα, 
β για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου 
χρόνου παράτασης, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 
 
22.2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς το Φ.Π.Α. Σε 
περίπτωση όπου τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται 
επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
22.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ’ αυτόν 
η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για 
εκπρόθεσμη παράδοση, ίσο με ποσοστό 10 % της συμβατικής τιμής ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματά του, 
ματαιώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου ύστερα από την 
παραλαβή των υλικών. 
 
22.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - 
παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο 
δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης. 
 
22.5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέρη της ένωσης. 
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Άρθρο 23ο - Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση. 
23.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με 
άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
23.2. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος 
των 30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
23.3. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται 
προθεσμία 20 ημερών από την έκδοσή της, για την επιστροφή των απορριφθέντων 
υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά 
την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% 
επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα 
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο πριν την ολοκλήρωση 
παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. 
Επίσης τα απορριφθέντα υλικά, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για 
τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της 
προθεσμίας για την παράδοσή τους. 
 
Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την 
παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα 
επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται 
κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
 
23.4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί. Στην περίπτωση αυτή ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία της παραλαβής της νέας 
ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 
προμηθευτή που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την 
εκπνοή της, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία και 
επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης 
ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν 
χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας 
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα 
ισχύοντα. 
 
23.5. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών 
που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο 
προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
Άρθρο 24ο - Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 
24.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για 
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του, και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
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από αυτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 
24.2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 19 της παρούσης. 
 
24.3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 
επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35, της με 
αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 
 
Άρθρο 25ο - Εγγύηση 
25.1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα 
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των 
χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι αυτό στο σύνολό του 
από υλικό άριστης ποιότητας και κατασκευής, απαλλαγμένο από οποιοδήποτε 
κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση είτε υλικά κατασκευής του είτε εργασία 
κατασκευής και ότι θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη λειτουργία για την οποία 
προορίζονται. Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης, θα 
υπάρχει ολοκληρωμένη αιτιολόγηση για την ακολουθούμενη εφαρμογή – λύση και 
πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί 
κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.  
 
25.2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών, καθορίζεται στις προσφορές 
των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα χρόνο και 
θα αρχίζει από την τελική παραλαβή του συστήματος, μετά από την περίοδο (1 έτος) 
δοκιμαστικής λειτουργίας. 
 
25.3. Εάν κατά την παραλαβή έτοιμου (πλήρους) υλικού, αυτό ή τμήμα του διαπιστωθεί 
ότι δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών 
και σχεδιαγραμμάτων και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής 
παραλαβής, με αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν 
βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων του υλικού, να γίνει απόλυτα κατάλληλο και 
έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι 
υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο 
υλικό ή τμήμα του μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής, που 
αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει 
κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. 
 
Για κάθε αλλαγή, τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου 
καταλληλότητας του υλικού από αρμόδια κρατική υπηρεσία, με δαπάνες και ενέργειες 
του αναδόχου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των 
δαπανών, την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος, την τοποθέτησή του και για 
κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο 
πάνω υποχρεώσεις του, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τον 
Δήμο για κάθε ζημιά που θα προκύψει ως συνέπεια των παραπάνω βλαβών. 
 
25.4. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές 
του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει 
βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή 
κάθε βλάβης γενικά του υλικού που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη 
αμέλεια ή παράλειψη του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα τις κάνει ο 
Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι 
δυνατό να συμφωνηθεί. 
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25.5. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά 
τους να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης, τις 
ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές και συντήρηση, καθώς ακόμα και να 
εξασφαλίζουν την προσφορά ανταλλακτικών. 
 
25.6 Επί ποινή αποκλεισμού όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να φέρει 
πιστοποιητικά ότι είναι καινούριος (πρώτη χρήση) και όχι μεταχειρισμένος. 
 
Άρθρο 26ο - Δείγμα 
Οι συμμετέχοντες οφείλουν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού, να επιδείξουν δείγμα (σε χώρο που λειτουργεί) του προσφερόμενου 
συστήματος. Η επίδειξη θα γίνει εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του προμηθευτή από τον Δήμο. Ο χρόνος επίδειξης θα καθοριστεί από την 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Το συνολικό κόστος της επίδειξης των ατόμων 
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (μεταφορικά, διαμονή, διατροφή κ.λ.π.) θα 
επιβαρύνουν εξολοκλήρου των εκάστοτε συμμετέχοντα προμηθευτή. 
 
Άρθρο 27ο - Έξοδα δημοσίευσης. 
Τα έξοδα δημοσίευσης στον υποχρεωτικό ελληνικό τύπο, θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον 
ανάδοχο, εκτός κι εάν ο διαγωνισμός προβεί άγονος, οπότε θα βαρύνουν το Δήμο 
Πάτμου. 
 

Πάτμος,  4-9-2015  
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 
 
 

Μαραβέλιας Αντώνιος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   : 
Ημερομηνία έκδοσης                                           : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)  : 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………. ΕΥΡΩ 
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ………… ……………. και 
ολογράφως………..…………...., υπέρ της εταιρείας …………………………… ………………… ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).………… β) …..……κλπ, ατομικά και 
για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της…………………….., για την ανάδειξη αναδόχου για την: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……… Διακήρυξή σας. 
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό  
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 
3.  Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε 
άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 867 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
4 Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 
οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με 
την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η 
καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη την απλή έγγραφη δήλωσή σας. 
5 Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ….............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με 
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις …./…../……... 
Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.                   

                                                                                        
                                                                                                    (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)     : 
Ημερομηνία έκδοσης                                             : 
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)     : 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ….……ΕΥΡΩ 
1.  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως 
αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ………………. ……………………και ολογράφως 
……………….., υπέρ της εταιρείας………. ………....ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας 
των εταιρειών α)…… .…………β) …………κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……….. σύμβασης 
που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……………… με αντικείμενο την: 
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ»», συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. ……… Διακήρυξή σας.  
2.  Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε 
άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 867 – 869 του Αστικού Κώδικα, 
πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) ...................... δεν εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, 
χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 
που μας το ζητήσετε. 
4.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ......................... ούτε θα ληφθεί υπόψη 
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 
δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής 
υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5.  Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι 
τις …………………. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ 
εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
6.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠ.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν 
το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
7.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

          
                                                               (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Συμβατικού Ποσού : ………………………………………………. (με ΦΠΑ) 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ» 

Αριθμός Σύμβασης : …………………………………………………………………….….. 

Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %) : ………….…………..………. 

Ανάδοχος : ………………………………………..………………………………………….. 

Είδος : ………………………………………………..……………………………………….. 

Υπηρεσία :  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

 
Στην Πάτμο σήμερα ………………., ...../.…/2014, στο Δημοτικό Κατάστημα, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι,  
1) Αφενός ο/η ……………………… κάτοικος ………………………………, που εκπροσωπεί με την 

ιδιότητά του/της ως ……………………… το Δήμο Πάτμου ο οποίος θα καλείται στο εξής  
«Αναθέτουσα Αρχή»  και 

2) Αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………………… που εδρεύει 
στ …..………………… (οδός ……………………………………. ΤΚ …………, τηλ. ………………….) και 
υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. …………………….. με ΑΦΜ  ……………………. που νομίμως 
εκπροσωπείται από τον/την κο/κα ………………………………………, κάτοικο ……………,  
οδός ……………, αριθμός…….., με Α.Δ.Τ. ………………………………, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
……………….. πρακτικό του Δ.Σ. (ΦΕΚ………………………… συγκρότησης του Δ.Σ σε 
σώμα) και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,  λαμβάνοντας υπόψη : 

- Την με αριθμό ………………………. διακήρυξη του Δήμου Πάτμου (στο εξής 
Διακήρυξη),  

- Τον σχετικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε 
την …-…-2014 για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 
ΜΑΡΑΘΙ»,  

- Την με αριθμό πρωτοκόλλου ……/2014 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά 
συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) η 
οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού,  

-    Τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό ………/2014 Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της 
προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού,  

- Την υπ΄ αριθμό …….…/2014 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία 
κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση, 

 
στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης και αποτελούν 
με αυτήν ενιαίο σύνολο, συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των 
συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω 
προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα : 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  :  ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ - ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Οι ποσότητες, τα είδη και η τιμή για την οποία αυτά προορίζονται, ορίζονται ως 
κατωτέρω : 
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ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Προμήθεια συνδυασμένου 
συστήματος αφαλάτωσης και 
φωτοβολταϊκού συστήματος 
στη νήσο Μαραθι και 
δοκιμαστική λειτουργία ενός 
(1) έτους όπως περιγράφεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 €..................... € ………. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ     € …...…… 

Φ.Π.Α  16%     €..…..…… 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ     € ….....….. 

Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 
……………………………………….……… ευρώ (………………€), συν ………… € για Φ.Π.Α. 16 %. 
Συνολικά δηλαδή σε ………………… €. 
 
Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αξία του συνόλου των ειδών της υπό προμήθεια 
Μονάδας με τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπως καθορίζονται στην Διακήρυξη και αφορά 
στην αγορά, φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και συνδέσεις, εκπαίδευση 
χρήσης / λειτουργίας, διενέργεια δοκιμών της μονάδας και αναλύσεων παραγομένου 
νερού και παράδοση της σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, με 
ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου στον χώρο υπόδειξης του Δήμου Πάτμου για 
τον οποίο προορίζεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το προς προμήθεια συνδυασμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα είναι 
καινούργια, εντελώς αμεταχείριστη, απόλυτα σύμφωνη με τα δηλωθέντα στην τεχνική 
προσφορά του Ανάδοχου και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των 
όρων της Διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, στοιχεία τα 
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  :   ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
3.1   ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
Το συνδυασμένο σύστημα θα παραληφθεί πλήρως εγκατεστημένο, σε κατάσταση 
άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας σε κατάλληλα επιλεγμένο για τον σκοπό 
αυτό χώρο οικόπεδο ιδιοκτησίας του ΔΗΜΟΥ) στη νήσο Μαράθι. Αυτή θα είναι η 
ενδιάμεση παράδοση. Η τελική παράδοση θα γίνει μετά από ένα (1) έτος δοκιμαστικής 
λειτουργίας. Κατά την παράδοση του συστήματος θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 19 και 20 της Διακήρυξης. 
 
3.2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 19 
και 20 της Διακήρυξης. 
 
3.3  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η προθεσμία που έχει ο Ανάδοχος για την ενδιάμεση παράδοση του συστήματος, 
ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατά συνέπεια 
η ενδιάμεση παράδοση της μονάδας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
……/……/……… 
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Η τελική παράδοση του συστήματος ορίζεται σε ένα (1) έτος μετά την πιστοποιημένη, 
από την επιτροπή παραλαβής ενδιάμεση παράδοση. 
Ο χρόνος παραλαβής μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
(άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ). Μετά την λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει, 
παραδώσει προσωρινά, εγκαταστήσει πλήρως και συνδέσει με τα δίκτυα, ελέγξει, 
λειτουργήσει, αναλύσει το παραγόμενο νερό σε διαπιστευμένα εργαστήρια και 
παραδώσει το σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη, η οποία 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 
Η παραλαβή του συστήματος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτηθεί 
από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, στον τόπο εγκατάστασής του, μετά από 
πρακτική εξέταση και δοκιμασία (περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας) και εξέταση του 
παραγομένου νερού από το Γ.Χ.Κ. ή διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 20 
της Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  :  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
4.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των € ………………………………….……… ευρώ, πλέον του ΦΠΑ ποσού € ……………., ήτοι 
συνολικά σε € ………………, όπως ορίζεται στην από …/……/………... Οικονομική 
προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 
Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της μονάδας, με την κατάθεση ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην Α.Α. 
 
4.2 Η πληρωμή της αξίας του συστήματος στον Ανάδοχο θα γίνει: 

• 80% της συμβατικής αξίας με την ενδιάμεση παραλαβή του συστήματος. 
• 20% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συστήματος. 

4.3 Οι πληρωμές θα γίνουν από την Αναθέτουσα Αρχή, με την διαβίβαση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών και με έκδοση, στο όνομα του Αναδόχου 
……………………., χρηματικών ενταλμάτων συνολικού ποσού ………………………. Ευρώ, που 
θα βαρύνει το ………………………… 
4.4  Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 
4.5  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
τρίτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο   :   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
5.1  Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή 
με αριθμό …………… της Τράπεζας ………….……… - Κατάστημα …..……….….. ποσού 
……………………………. € (……..), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της συμβατικής 
αξίας του συστήματος προ Φ.Π.Α. και ισχύος δύο (…..) μηνών επί πλέον από την 
προθεσμία παράδοσης της μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 17  της Διακήρυξης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο 
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
 
5.2   Μετά την λήξη δοκιμαστικής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την δέσμευση 
για εξασφάλιση ανταλλακτικών για το σύστημα της Σύμβασης για ………………... (….) 
χρόνια.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο  :   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
7.1 Εάν ο Ανάδοχος ολοκληρώσει την παραλαβή ή την αντικατάσταση των 
συμβατικών υλικών μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου παραλαβής των ………. 
ημερολογιακών ημερών και μέχρι την λήξη του χρόνου παράτασης που ενδεχομένως 
του δοθεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διακήρυξης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 22 της Διακήρυξης. 
7.2   Εάν ο Ανάδοχος δεν ολοκληρώσει την παραλαβή ή την αντικατάσταση των 
συμβατικών υλικών μέσα στον συμβατικό χρόνο των ……… ημερολογιακών ημερών ή 
μέσα στον χρόνο παράτασης που ενδεχομένως του δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
Διακήρυξης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος όποτε και καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.   
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 22 και 23 της Διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο  :   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
8.1  Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 
πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 
8.2  Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια 
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο  :   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
9.1  Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
10.1  Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις: 
α) απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 
β) Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων", 
γ) λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων 
του Ν.2286/95, 
δ) Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 
των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε 
συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης …………………. και της απόφασης 
κατακύρωσης.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
11.1  Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 
από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα. 
 
Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, το μεν ένα κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής, το δεύτερο παρέλαβε ο Ανάδοχος, το δε τρίτο (σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην ΕΔΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 
ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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