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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό  22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Πύλου - Νέστορος  

 

                                      Αριθμός  Απόφασης : 334/2013 

 

                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  

‘’Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 

«Αναβάθμιση ανακατασκευή τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου – Νέστορος με 

την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού εξοπλισμού» έγκριση της 

δαπάνης ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 171.553,02 ευρώ στον Κ.Α. 30-7322.012 

του ισχύοντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (163.560,00 πρόγραμμα 

Πράσινου Ταμείου και 7.993,02 ΣΑΤΑ 2013, Μελέτη 15/2013 ’’ 
 

          Στην Πύλο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  δέκα επτά (17) του 

μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα  11:00 π.μ.,  η  

Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό  πρωτ. 25723/27-11-2013  γραπτής πρόσκλησης 

που δόθηκε σε κάθε ένα τακτικό μέλος της, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του   Ν. 

3852/2010 , Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010. 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών της Οικονομικής  Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη,  ήτοι :                 

   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1.  Καρβέλας Παναγιώτης  Πρόεδρος της 

Οικονομικής 

Επιτροπής  

και 

Αντιδήμαρχος 

Πύλου  - 

Νέστορος 

1. Φιλόπουλος Παύλος 

2. Χαραμαράς Θεόδωρος 

3. Τσορώνης Αναστάσιος 

ως και οι νόμιμοι αναπληρωτές 

αυτών  δεν προσήλθαν αν και 

 νόμιμα προσκλήθηκαν                            

2. Ψαλλίδας Διονύσιος Τακτ.  Μέλος     

3. Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος αναπληρωτής  

  4. Νικήτας Κωνσταντίνος αναπληρωτής 

 

 

      Για την τήρηση του πρακτικού της συνεδρίασης παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος 

του Δήμου Πύλου – Νέστορος  κ. Παρασκευοπούλου Ελένη του Γεωργίου. 

      Απαρτίας γενομένης  κήρυξε ο κος Πρόεδρος την έναρξη της συνεδριάσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:   

‘’Περί καθορισμού των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση 

ανακατασκευή τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την προμήθεια και 

τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού εξοπλισμού» έγκριση της δαπάνης ψήφιση και διάθεση 

πίστωσης ποσού 171.553,02 ευρώ στον Κ.Α. 30-7322.012 του ισχύοντα προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 (163.560,00 πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου και 7.993,02 ΣΑΤΑ 2013, Μελέτη 

15/2013 ’’ 

 είπε τα εξής: 
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Με την υπ΄αριθ. 3113/08-08-2013 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Πράσινο Ταμείο, την οποία θέτω υπόψη σας 

εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση ανακατασκευή τριών (3) παιδικών 

χαρών του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, 

δαπέδων και λοιπού εξοπλισμού» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013, στους άξονες 

προτεραιότητας 2, 3 και 4 με συνολική πίστωση ποσού 163.560,00 ευρώ. 

ΑΔΑ: ΒΛ17Ω1Β-Ε3Ο2 

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 238/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

αποδοχής ποσού, τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκρισης διενέργειας 

δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια έγινε αποδοχή του ποσού, 

εγγράφηκε στον Κ.Α. 30-7322.012 του ισχύοντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 και καθορίσθηκε όπως ενισχυθεί με το ποσό των 7.993,02 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 

2013 σύμφωνα με το ύψος του προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 15/2013 Μελέτης για το 

εν λόγω έργο. 

Προκειμένου να εκτελέσουμε το παραπάνω έργο είναι απαραίτητο: 

1. να εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 171.553,02 ευρώ 

προερχόμενο από πιστώσεις 

του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 163.560,00 ευρώ και ποσό 7.993,02 ευρώ από πιστώσεις 

ΣΑΤΑ 2013. 

2.να εγκρίνουμε τα τεύχη δημοπράτησης και 

3. να καθορίσουμε τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. 

 

 

Και κάλεσε ο Πρόεδρος τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ ΒΕΖΛΦ-ΩΞΩ) 

2. την εισήγηση και πρόταση του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής 

3. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010 

4. και τις διατάξεις Π.Δ. 609/85 – Π.Δ. 171/87 – Ν. 1418/84 – Ν. 2229/94 – Ν. 

2940/01 – Ν. 3263/2004, 

5. την α/α 424Α/28-08-2013 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 

μετά από διαλογική συζήτηση,  

    Αποφασίζει  ομόφωνα 
 

Α. Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης εκτελέσεως του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση 

ανακατασκευή τριών (3) παιδικών χαρών του Δήμου Πύλου – Νέστορος με την 

προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού εξοπλισμού», Μελέτη 

15/2013. 

Β. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 171.553,02 από το Κ.Α. 30-

7322.012 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 προερχόμενο από 

πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 163.560,00 ευρώ και ποσό 7.993,02 ευρώ από 

πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013. 

Γ. Καθορίζει τους όρους διενέργειας Ανοιχτού δημόσιου διεθνή μειοδοτικού 

διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 171.553,02 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την υπ’ αριθμό 07/2013 απόφαση του 
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Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμό Τροποποίηση της 15/2013 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία και κατόπιν 

κανονικής προθεσμίας (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση σε 2 οικονομικές 

εφημερίδες, 3 τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και 1 τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα ως 

εξής: 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ         
  

 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

Προϋπολογισμού 171.553,02 (συμπ. ΦΠΑ 23%)  
 
  
 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  
 
α) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993 (Υ.Α. 11389/8-3-

1993)-ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και  
 
β) τους όρους του παρόντος τεύχους  
 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή.  
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-

ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-

ΔΑΠΕΔΑ – ΑΣΤΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, 

ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 139.474,00 

ΦΠΑ 23% (€)             32.079,02 

ΣΥΝΟΛΟ (€)           171.553,02  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

1. ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 

2012 – 2015 

 ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

(2) «Αναβάθμιση 

Αστικών Υποδομών» 

163.560,00 € 

 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Δ.ΠΥΛΟΥ-
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Κ.Α 30.7322.012 

163.560,00€  (Πράσινο 

Ταμείο), 7.993,02 € (Ι.Π.) 

   

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  60 ημέρες  (από την υπογραφή της σύμβασης) 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟN (20) 

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 03η Ιανουαρίου 2014  

 
 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ:  20.12.2013 

 

Περιεχόμενα 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   : Αναθέτουσα Αρχή- Αντικείμενο Διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 2ο   : Προθεσμία Παραλαβής Τευχών- Παροχή Διευκρινήσεων 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : Ορισμοί 

ΑΡΘΡΟ 4ο  : Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : Υποβολή Προσφορών- Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος   

                     προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό- Κριτήρια Ποιοτικής  

                     Επιλογής 

ΑΡΘΡΟ 7ο    : Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

ΑΡΘΡΟ 8ο   : Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 9ο   :  Εγγυήσεις 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : Αποσφράγιση προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : Αξιολόγηση προσφορών 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : Ενστάσεις 

ΑΡΘΡΟ 14ο  : Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού- Σύμβαση 

ΑΡΘΡΟ 15ο  : Χρόνος παράδοσης των υλικών 

ΑΡΘΡΟ 16ο  : Παραλαβή των υλικών 

ΑΡΘΡΟ 17ο  : Τρόπος πληρωμής 

ΑΡΘΡΟ 18ο  : Επίλυση διαφορών 

ΑΡΘΡΟ 19ο  : Δημοσίευση 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις:  

1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)  

2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)  
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3) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114A/2006)  

4) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).  

5) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. 

(Φ.Ε.Κ. 43/Α)  

6) Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

7) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α)  

8) Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005. 

9) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».  

10) Του Ν. 3469/2006  «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α). 

11) Του Ν. 4024/2011 άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 226/Α) 

12) Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 “Καθορισμός των προϋποθέσεων και 

των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών 

των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου 

τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” 

(ΦΕΚ 931Β΄/18 -5- 2009).  

Β) Την υπ’αριθμ. 238/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής 

ποσού, τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 και έγκρισης διενέργειας δημόσιου 

ανοιχτού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια. 

Γ) Την υπ’αριθμ. 334/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.  

Δ) Το υπ’ αριθμ. 3113/08-08-2013  απόσπασμα πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου 

του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, με το οποίο εντάχθηκε η προμήθεια στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»- «Αναβάθμιση Αστικών 

Υποδομών» και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από πιστώσεις έτους 2013. 

Ε) Την αριθμ. Π1/2235 απόφαση εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών ΟΤΑ του Προγράμματος  «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» (ΦΕΚ 

2619/Τεύχος Β’/16-10-2013) 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

 

Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 171.553,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με την υπ’ αριθμό 07/2013 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμό Τροποποίηση της 15/2013 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία και 

κατόπιν κανονικής προθεσμίας (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση σε 2 

οικονομικές εφημερίδες, 3 νομαρχιακές ημερήσιες εφημερίδες και 1 νομαρχιακή 

εβδομαδιαία εφημερίδα. 
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αναθέτουσα Αρχή- Αντικείμενο Διαγωνισμού  

 

1.1. Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.  

 

1.2. Η Διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προφορές είναι:  

Δημαρχείο Πύλου-Νέστορος, Πλατεία Νέστορος - Πύλος  

 

1.3 Ο Διαγωνισμός αφορά στην αναβάθμιση - ανακατασκευή τριών (3) Παιδικών 

χαρών του Δήμου Πύλου-Νέστορος με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, 

δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού. 

1.4 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική 

προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη.  

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα 

από τον διαγωνισμό.  

1.5 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας επισυνάπτονται στη παρούσα 

διακήρυξη (εγκεκριμένη μελέτη Τροποποίηση της 15/2013 της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου-Νέστορος) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Παροχή Διευκρινήσεων  

 

2.1. Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με την υπ’ αριθμό Τροποποίηση της 15/2013 

συνημμένη μελέτη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και το έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα 

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πύλου-Νέστορος στο Δημαρχείο και στην 

Πλατεία Νέστορος, Πληροφορίες: κ. Θεόδωρος Στρατόπουλος και κ. Παναγιώτης 

Μπίζος, τηλ. επικοινωνίας 27233 -60228 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Ορισμοί  

 

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους 

εξής όρους:  

η «Αναθέτουσα Αρχή»: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

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

μέρος στη διαδικασία.  

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

υποβάλλει προσφορά.  

η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών»: Η 

Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 07/2013 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου  

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

προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά 

την κατακύρωση του αποτελέσματος. 

τα «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με την συνημμένη τροποποίηση 

της 15/2013 μελέτης και την συγγραφή υποχρεώσεων που εκδίδει η Αναθέτουσα 

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

παρών διαγωνισμός.  
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η «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους και πιο 

συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο 

Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.  

η «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή 

σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου 

υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς 

τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του 

οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος 

Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι γίνεται με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του υπογράφοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού  

 

4.1 Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο Πύλου-Νέστορος, την  Παρασκευή 10 

Ιανουαρίου 2014  και   ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 12η μεσημβρινή στην 

οδό Πλ. Νέστορος 1, Πύλος 

 

4.2 Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες :  

  κ. Θεόδωρος Στρατόπουλος και κ. Παναγιώτης Μπίζος, τηλ. 27233 60228, φαξ: 

27230 28300, email: promithies@1488.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποβολή Προσφορών- Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος 

Προσφορών  

 

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό 

τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 4 της παρούσας. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται 

ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  

ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Πύλος Πλατεία Νέστορος 

5.2 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου 

Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν 

έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο.  

5.3 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2014 και 12η  

ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε 

περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

5.4 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.  

5.5 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
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5.6 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, 

δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική 

γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και 

λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.  

5.7 Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β. Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, δηλαδή ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ.  

γ. Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης  

       δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

       ε. Τα στοιχεία του αποστολέα  

5.8 Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και  

      σφραγισμένους υποφακέλους: 

 

α) «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στα άρθρα 7 

και 9 της παρούσας διακήρυξης.  

β) «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας.  

γ) «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

οικονομικής προσφοράς, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως. Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως 

εξής:  

 

- «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο.  

- «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς» σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο. 

- «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς» σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο. 

 

5.9 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 

μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

5.10 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

5.11 Ο διαγωνισμός αφορά στην ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το 

σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και για ολόκληρη την ποσότητα τους όπως 

αναφέρονται στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15/2013 μελέτης και όχι για μέρος 

αυτών. 
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5.12 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία των υποψηφίων ή των 

νομίμων εκπροσώπων τους.  

5.13 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών αμέσως μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.  

5.14 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών και παραδίδονται προς φύλαξη.  

5.15 Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που 

υποβλήθηκαν νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.  

5.16 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, θα αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα 

από ειδική πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν.  

5.17 Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές 

που προβλέπονται στο άρθρο 13 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, 

θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

παρούσας και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.  

5.18 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται.  

5.19 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.  

5.20 Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό- Κριτήρια Ποιοτικής 

Επιλογής  

 

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συναφές με 

το αντικείμενο της διακήρυξης.  

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να  

ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

6.2. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις  

προαναφερθείσες κατηγορίες.  

6.3. Δεν γίνονται δεκτοί:  

(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή 

ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις 

και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.  

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

απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση 

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.  

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

παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται ανά περίπτωση.  
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(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.  

(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:  

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  

(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου.  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες.  

6.4. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ 

όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. Για τον λόγο 

αυτό οφείλουν να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή επί 

ποινή αποκλεισμού. 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

 

7.1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί 

ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:  

α) Οι Έλληνες πολίτες:  

7.1.1. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι διάρκειας 120 

ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.1.2. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

7.1.3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

7.1.4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που θα έχει εκδοθεί 

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

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

7.1.5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 
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τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:  

 

 Αφορά τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς 

κύριας ασφάλισης.  

 Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.  

 Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  

 Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.  

 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, 

μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί 

φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

β) Οι αλλοδαποί:  

7.1.1. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Γενικά 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

συμμετοχής θα είναι διάρκειας 120 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.1.2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 

εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους 

επαγγελματικούς καταλόγους.  

7.1.3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 

ανωτέρω περιπτώσεις 7.1.4 της περ. α.  

7.1.4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

 

γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

7.1.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (7.1.1, 7.1.2, 7.1.4 και 7.1.5 της περ. α) 

εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  

7.1.2. Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το 

ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο 

καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  

7.1.3. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα 

επικυρωμένο, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά 

τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 

δ) Οι συνεταιρισμοί:  

7.1.1. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει το 5% της 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Γενικά 

ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 

συμμετοχής θα είναι διάρκειας 120 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

7.1.2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
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7.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 7.1.3 και 7.1.4 της περ. α.  

 

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 και 

7.1.5 της περ. α), για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  

 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου 

του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο.  

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

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 

νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  

7.2. Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές 

των προμηθευτών, η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει:  

α) Την χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου. 

β) Τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.  

γ) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)  

δ)Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

ε) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.  

στ) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.  

ζ) Την ποιότητα των προϊόντων.  

 

Για τα παραπάνω υποβάλλονται με την προσφορά στον Υποφάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα πρέπει να περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού και τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

7.2.1. Η επάρκεια της χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου 

αποδεικνύεται, πέραν της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό, με κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις απόδειξης πιστοληπτικής ή 

δανειοληπτικής ικανότητας για ποσό τουλάχιστον ίσο με το 50% του 

προϋπολογισμού με ΦΠΑ της παρούσας διακήρυξης.  

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, που υποβάλλουν προσφορά, τα 

ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες 

σε αυτές αθροιστικά. 

Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται εφόσον δεν έχει εκπληρώσει τις 

ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις επιλογής και δεν προχωρά η αξιολόγηση της 

Οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου. 

 

7.2.2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:  

(i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  

(ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:  
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α) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.  

 

β) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα 

παρακάτω αδικήματα:  

 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου.  

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.  

 

γ) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο 

διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.  

 

δ) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.  

 

7.2.3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έχει λάβει υπόψη τους όρους 

της Διακήρυξης και τη μελέτη και τα δέχονται ανεπιφύλακτα.  

 

7.2.4. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.  

 

7.2.5. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή σχετικά με τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 6, παρ. 6.4 

 

7.2.6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης 

και τοποθέτησης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι εντός 60 ημερών.  

 

7.2.7. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,  

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:  

(i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και  

(ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, 

με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη 

της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.  

7.2.8.  Επίσης οι προμηθευτές που συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια θα πρέπει να 

προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδοθέν στο 

όνομά του κατασκευαστή από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το οποίο να 

αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων:  

 

 ΕΝ 1176:2008 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών 

χαρών και παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο.  
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 EN 1177:2008 σχετικά με τις προδιαγραφές των επιφανειών πτώσης  

ή άλλο ισοδύναμο. 

 

 ΕΝ71 σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων ουσιών των επιφανειών 

πτώσης  

     ή άλλο ισοδύναμο. 

 

 Κάθε άλλο σχετικό πρότυπο, εφόσον απαιτείται.   

 

Επίσης, οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:  

 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της 

εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής 

χαράς, τον αστικό εξοπλισμό και τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, ή 

άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και 

κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και 

ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας.  

 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 της 

εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για τον εξοπλισμό παιδικής χαράς 

ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού σχετικά με την εμπορία και 

κατασκευή εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού. 

 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή άλλου 

ισοδύναμου πιστοποιητικού, του προμηθευτή ή της εταιρείας, βάσει της 

προσφοράς που καταθέτει ο κάθε συμμετέχων, που πρόκειται να 

αναλάβει την εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών, σχετικά με την 

εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής 

χαράς και αστικού εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε 

συμμετέχων οφείλει να δηλώνει στην προσφορά του την εταιρεία  που 

πρόκειται να αναλάβει την εγκατάσταση, ακόμη και αν πρόκειται για 

τον ίδιο τον συμμετέχοντα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς  

 

8.1 Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού της 

προσφοράς τα ακόλουθα:  

8.1.1. Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από 

επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου είδους.  

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

αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που 

προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία 

ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους.  

Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:  

α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.  

β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.  

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.  

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός 

«κατασκευής του εργοστασίου μας».  
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8.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή για ύπαρξη και παροχή 

ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη, καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) 

τουλάχιστον έτη, του υπό προμήθεια είδους. 

8.1.3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών, 

που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των υπό προμήθεια 

ειδών (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της 

εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο μειοδότης).  

8.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία να δηλώνει πως μετά 

την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, θα παραδοθούν στον Δήμο τα 

βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης, προκειμένου ο Δήμος να 

μπορέσει να εκδώσει άδεια λειτουργίας για καθεμία από τις παιδικές χαρές. O Δήμος 

προτίθεται μετά την ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων να προχωρήσει 

στην πιστοποίηση του κάθε χώρου παιδικής χαράς από την ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΛΟΤ) και 

την έκδοση άδειας λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του 

εξοπλισμού να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας ΕΝ1176:2008. 

 

8.2 Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού η αρίθμηση και οι 

ονομασίες των ειδών που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στην τροποποίηση 

της 15/2013 μελέτης.  

8.3 Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 

μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στην 

τροποποίηση της 15/2013 μελέτης.  

8.4 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να φέρει το σήμα EN 1176:2008 για τα παιχνίδια, ΕΝ 1177:2008 και EN 71 

για τα δάπεδα καθώς και ΕΝ 60598 και ΕΝ 62262 για τα φωτιστικά σώματα ή άλλα 

ισοδύναμα όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό - βεβαίωση συμμόρφωσης. 

8.5 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ 

τους με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της 

προσφοράς.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγυήσεις  

 

9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 

τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  

9.2 Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική 

θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η εγγύηση πρέπει 

να ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από τη επόμενη ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

9.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης 

διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

9.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  

 

10.1 Στον σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του Υποψηφίου. 

10.2 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση και εγκατάσταση των υπό 

προμήθεια ειδών στους τόπους - προορισμούς που αναφέρονται στην 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15/2013 μελέτης.  

10.3 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις 

περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και 

στην τιμολόγηση.  

10.5 Η αναγραφή της τιμής χωρίς ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ θα δίνεται σε ακέραιο αριθμό.  

10.6 Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της 

συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος που αναγράφεται ολογράφως στην 

οικονομική προσφορά.  

10.7 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

10.8 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

10.9 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 Διενέργειας Διαγωνισμού.  

10.10 Ο διαγωνισμός αφορά την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 

σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, επομένως η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά 

για το σύνολο των ειδών και για ολόκληρη την ποσότητας τους.  

10.11 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων 

ειδών χωρίς το Φ.Π.Α. 

10.12 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : Αποσφράγιση προσφορών  

 

11.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.  

11.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η 

αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 

και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.  

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και σε ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η Επιτροπή.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
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Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς και 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Αξιολόγηση προσφορών  

 

12.1 Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:  

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τις τεχνικές προδιαγραφές και του όρους της 

διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,  

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η 

οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

12.2 Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.  

12.3 Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι 

σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους τις διακήρυξης.  

12.4 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.  

12.5 Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και του όρους της διακήρυξης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις  

 

13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς 

του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  

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

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 

προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 

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

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι 

και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του 

αντιστοίχου σταδίου. 

13.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται 

δεκτές.  

13.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β ), άρθρο 15. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού- Σύμβαση  

14.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών.  
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14.2 Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 

– 152 του Ν.3463/06.  

14.3 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται 

εκπρόσωποι των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως μέσω τηλεομοιοτυπίας ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του 

διαγωνισμού.  

14.4 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και  

αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας, και ιδίως:  

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας,  

β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια,  

δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

του άρθρου 7 της παρούσας.  

14.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει 

λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  

14.6 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία:  

α. Τα προς προμήθεια είδη.  

β. Την ποσότητα.  

γ. Την τιμή.  

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά.  

ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

στ. Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

14.8 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν 

από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 

παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

14.9 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 

αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση 

που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της 

Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 

αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

14.10 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993.  

14.11 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.  

14.12 Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα 

εξής:  

α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  

β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη.  

γ.   Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.  
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δ.   Την τιμή.  

ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.  

ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες 

η.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

θ.   Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

ι.    Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

14.14 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

14.15 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Διοίκησης με την οποία συναινεί 

στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.  

14.16 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που ορίζεται σε αυτήν.  

β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως  

    επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα     

προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Χρόνος παράδοσης των υλικών 

  

Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η τελική ημερομηνία δεν μπορεί να 

είναι πέραν της 29ης Ιανουαρίου 2014, συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής του 

τελευταίου τιμολογίου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Παραλαβή των ειδών  

 

16.1 Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου στον 

οποίο θα υποβληθούν τα είδη από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα 

παρακάτω στοιχεία:  

• τη σύμβαση  

• τη τεχνική προσφορά του αναδόχου  

• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν.  

16.2 Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο δέκα (10) ημερών από την 

παράδοση των ειδών. Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής μετά 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.  

16.3 Εάν μετά την κατακύρωση της προμήθειας και πριν από την παράδοση του 

εξοπλισμού έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα εξοπλισμού, αποδεδειγμένα 

ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο 

Δήμος έχει το δικαίωμα να δεχθεί τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προμηθεύσει τα 

νεότερα μοντέλα αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 

οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική δαπάνη.  

16.4 Ο Δήμος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 

από κάθε άλλη αιτία κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού στους χώρους που 

περιγράφονται στην υπ’αριθμ. Τροποποίηση της 15/2013 μελέτη. Ο Δήμος δεν έχει 

ΑΔΑ: ΒΛΓΔΩ1Β-Β42



21 

 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη 

αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.  

16.5 Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους 

θέση στα σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου-Νέστορος και 

σε πλήρη λειτουργία, στις απαραίτητες υποβάσεις έδρασης που θα κατασκευάσει ο 

προμηθευτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Τρόπος πληρωμής  

17.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και 

μετά τη σχετική έγκριση του Πράσινου Ταμείου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

17.2 Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

εκάστοτε τμηματικής παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του 

αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.  

17.3 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:  

i.   ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ.  

ii.  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.  

iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.  

iv. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ,  

v.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ,  

vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.  

17.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Επίλυση διαφορών 

  

18.1 Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.  

18.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : Προθεσμία Παραλαβής Τευχών- Δημοσίευση 

 

1. Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται σε έντυπη 

μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στη διεύθυνση Πλ. 

Νέστορος 1, τηλ. 27233 60228 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι  και επτά (7) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνίας εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Η παραλαβή μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως, είτε µε εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο, είτε µε ταχυµεταφορική (Courier). 

2. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο 

Δήμος Πύλου-Νέστορος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 

παράδοση της. Το κόστος παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον 

υποψήφιο. 

3. Σύμφωνα µε το παρόν άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια 

και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο, µε την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Ατυχήματα, 

ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και 

υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κράτηση 4% φόρος εισοδήματος.  

4. Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, τρεις (3) 

Νομαρχιακές ημερήσιες εφημερίδες και (1) Νομαρχιακή εβδομαδιαία εφημερίδα. 
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Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημαρχείου του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 

   Εξουσιοδοτείται ο κος Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την περαιτέρω 

ενέργεια της παρούσας. 

            Η πράξη αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 334/2013 

                 Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής. 

              Τα Μέλη 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 1. Διονύσιος Ψαλλίδας 

 2. Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος 

 3. Κωνσταντίνος Νικήτας 

   

 

                      Ακριβές Απόσπασμα 

                      Πύλος   18-12-2013      

                   Ο Πρόεδρος  

    της Οικονομικής Επιτροπής 

 

  Παναγιώτης  Θεοδ. Καρβέλας 
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