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                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθµ. Πρωτ.:  5734 / 1-2-2016 
                                                                                                                                                 

 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου , έχοντας υ�όψη  
1. Την υ�’ αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β’/1993) α�όφασης του Υ�. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 
2. Τον Ν. 2286/95 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων" (ΦΕΚ19/Α). 
3. Τον Ν. 3463/2006 Νέος ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 
4. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α�οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος Α87/2012). 
5. Το άρθρο 1, �αράγραφος Ζ «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.02.2011 για την κατα�ολέµηση των καθυστερήσεων �ληρωµών στις 
εµ�ορικές συναλλαγές≫, του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ107/09.05.2013 Τεύχος Α' ). 
6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' /26-03-2014) “∆ιοικητικές Α�λουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ�ων και Υ�ηρεσιών του ∆ηµόσιου 
Τοµέα – Τρο�ο�οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοι�ές ρυθµίσεις. 
7. Την Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240 Β) : Εξαίρεση �ροµηθειών �ου �ραγµατο�οιούνται 
µε ανάδειξη χορηγητών - �ροµηθευτών α�ό την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών (Ε.Π.Π.). 
8. Το άρθρο 4 της α�ό 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου �ου 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 240/12/12/2012 Τεύχος Α' και κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ Τεύχος Α 18) για την �ραγµατο�οίηση της διαδικασίας ανάδειξης 
�ροµηθευτών - χορηγητών για τα είδη �ου αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ 
α�ό τους οικείους ∆ήµους. 
9. Την αριθ. 3/11543/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υ�ουργείου Εσωτερικών �ερί 
ανάδειξης �ροµηθευτών –χορηγητών �ροµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και 
όλων των νοµικών τους �ροσώ�ων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των 
νοµικών τους �ροσώ�ων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α' και β' βαθµού. 
10. Την αρίθµ. 116/2015 ενιαία  µελέτη  �ροµήθειας φαρµάκων και αναλώσιµου 
υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αγρινίου  και των  Νοµικών του 
Προσώ�ων  έτους 2015-2016. 
12. Τις α�οφάσεις των ∆Σ  των Νοµικών Προσώ�ων του ∆ήµου  ΚΟΙΠΑ , Σχολική 
Ε�ιτρο�ή  Α/βάθµιας  Εκ�αίδευσης και Σχολική Ε�ιτρο�ή  Β/βάθµιας  Εκ�αίδευσης 
µε τις ο�οίες εγκρίθηκε  η διενέργεια της ανωτέρω �ροµήθειας, εγκρίθηκε  η δα�άνη 
και διατέθηκε  η σχετική �ίστωση σε βάρος του �ροϋ�ολογισµού του. 
13. Την αριθ. 199/2015  α�όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου �ερί εγκρίσεως της 
διενέργειας της �ροµήθειας φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Αγρινίου και των  Νοµικών του  Προσώ�ων  
14. Την αριθ. 295 /2015 α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής �ερί έγκρισης ενιαίας 
µελέτης, τρό�ου εκτέλεσης και όρων διαγωνισµού  
15.Την αρίθµ.  �ρωτ: 80254/27-11-2015  ∆ιακήρυξη  διαγωνισµού   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ   ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ 
2015-2016» 

 CPV:33000000-0 
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15. Την αρίθµ.  319/22015 α�όφαση  Οικονοµικής  Ε�ιτρο�ής  �ερί  ε�ανάληψης του 
διαγωνισµού. 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 
ανοικτό �ρόχειρο  ε�αναλη�τικό  διαγωνισµό, για την «Προµήθεια φαρµάκων  και 
υγειονοµικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών  των Υ:ηρεσιών του ∆ήµου 
Αγρινίου και των Νοµικών του Προσώ:ων έτους  2015-2016», συνολικού 
�ροϋ�ολογισµού 29.250,00Ευρώ (συµ�εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), µε σφραγισµένες 
�ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για µεν τα φάρµακα το µεγαλύτερο �οσοστό 
έκ�τωσης στην νόµιµα διαµορφούµενη τιµή λιανικής �ώλησης ό�ως αυτή �ροκύ�τει 
α�ό το εκάστοτε εκδιδόµενο ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων του Υ�ουργείου Υγείας, για δε 
το αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό η χαµηλότερη τιµή, ο ο�οίος θα διενεργηθεί µε τους 
ακόλουθους όρους:  
 
Άρθρο1:Αντικείµενο διαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός αφορά την �ροµήθεια φαρµάκων  και υγειονοµικού υλικού για την 
κάλυψη  των αναγκών των Υ�ηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ�ων :  
Σχολική Ε�ιτρο�ή Μονάδων Α-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, Σχολική Ε�ιτρο�ή 
Μονάδων Β-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, Κ.Ε  ΚΟΙ.ΠΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ . Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και οι �οσότητες αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθµ. 116/2015 
Τεχνική Περιγραφή, η ο�οία εγκρίθηκε µε την αριθ. 295 /2015  α�όφαση 
Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής, η ο�οία α�οτελεί ανα�όσ�αστο τµήµα της �αρούσας 
διακήρυξης.   
 
Άρθρο 2:Προϋ:ολογισµός-Οµαδο:οίηση Προµήθειας 
α. Ο �ροϋ�ολογισµός της δα�άνης της �ροµήθειας είναι ενδεικτικός και ανέρχεται 
στο �οσό των  29.250,00Ευρώ (συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ) και θα βαρύνει 
τους οικείους ΚΑ. του �ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώ�ων 
εξόδων 2015-2016, ό�ως αναφέρονται αναλυτικά στον �αρακάτω �ίνακα. Οι 
�οσότητες  της µελέτης  είναι ενδεικτικές και  θα εξαρτηθούν  α�ό  τις τιµές   των 
φαρµάκων και τις ανάγκες  των Υ�ηρεσιών  του ∆ήµου  και των Νοµικών  του 
Προσώ�ων αντίστοιχα . Ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσω�α διατηρούν το 
δικαίωµα να µεταβάλλουν τις �οσότητες των υλικών, κατά τρό�ον ώστε να 
εξυ�ηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες του, µε την �ροϋ�όθεση ότι το συνολικό 
κόστος των ειδών �ου  τελικά θα �αραγγελθούν να µην υ�ερβεί το �οσό του 
�ροϋ�ολογισµού. Σε �ερί�τωση �ου τρο�ο�οιηθούν οι �οσότητες �ου αναφέρονται 
στην τεχνική �εριγραφή, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας (τιµή 
�ροσφοράς) µετά την κύρωση του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος υ�οχρεούται να 
αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο �αραλαβής ή 
χρησιµο�οίησης τους. 
β.Τα  υ�ό �ροµήθεια είδη είναι διαιρετά  και  χωρίζονται στις εξής οµάδες: 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( 
µε ΦΠΑ ) 

1 ΟΜΑ∆Α Α :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

9.400,00 

2 ΟΜΑ∆Α Β : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆∆ ΚΟΙΠΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

14.000,00 

3 ΟΜΑ∆Α Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆∆ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ   
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

3.000,00 
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4 ΟΜΑ∆Α ∆: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆∆ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β/ΘΜΙΑΣ   
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

2.500,00 

5 ΟΜΑ∆Α Ε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

350,00 

Αναλυτικά τα είδη αναγράφονται  στην αρίθµ. 116/2015  Τεχνική Έκθεση  :ου 
συνέταξε η ∆/νση Οικονοµικών Υ:ηρεσιών . 
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να υ�οβάλλουν �ροσφορά  για το σύνολο της  
�ροµήθειας ή για µία α�ό τις �αρα�άνω  οµάδες ή υ�οοµάδες .  Η �ροσφορά, µε 
�οινή α�οκλεισµού,  �ρέ�ει να καλύ�τει όλα τα είδη και τις �οσότητες κάθε οµάδας 
ή υ�οοµάδας , µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής ε�ιστολής .    
Η �αράδοση των ειδών στο ∆ήµο και στα Νοµικό Πρόσω�ο  θα γίνεται τµηµατικά, 
σε α�οθηκευτικό χώρο των υ�ηρεσιών, ύστερα α�ό εντολή του υ�ευθύνου για την 
�ροµήθεια του κάθε φορέα. 
 
Άρθρο 3 :Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και της �ροµήθειας διέ�εται α�ό τις διατάξεις του 
Ν.2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ ,του Ν.3463/06(∆.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010. 
 
Άρθρο 4 :Χρόνος και τρό:ος υ:οβολής :ροσφορών 

1.Οι �ροσφορές θα κατατίθενται ενώ�ιον της ε�ιτρο�ής διενέργειας 
διαγωνισµού   στο ∆ήµο (∆/νση Οικονοµικών Υ�ηρεσιών, 3ος όροφος)  στις 12-2-
2016, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00�.µ. (λήξη �αραλαβής �ροσφορών και 
α�οσφράγιση �ροσφορών) αυτο�ροσώ�ως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκ�ροσώ�ου. 

2.Οι �ροσφορές µ�ορούν να α�οσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε 
ο�οιαδή�οτε άλλο τρό�ο στο ∆ήµο, στη ∆ιεύθυνση: Παλαµά & Μαβίλη 6 – 3ος 
όροφος  30131 Αγρίνιο µέχρι την �ροηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

3.Προσφορές �ου κατατίθενται εκ�ρόθεσµα δε γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 5 : Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης α�ό 
το τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Αγρινίου(οδός Παλαµά & Μαβίλη  6 – 3ος  όροφος,  
τηλ.2641360274-257), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Άρθρο 6 :∆ικαίωµα συµµετοχής 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά αναγνωρισµένα φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α, �ου 
ασχολούνται µε την εµ�ορία των �αρα�άνω ειδών  και �ροσφέρουν όλες τις 
�ροβλε�όµενες α�ό το νόµο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υ�οχρεώσεων τους. 
 
Άρθρο 7:∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Κάθε �ροσφορά  �ρέ�ει να �εριέχει τα �αρακάτω δικαιολογητικά : 
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό �ρέ�ει να έχουν εκδοθεί 

το :ολύ έξι (6) µήνες :ριν α�ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής �ροσφορών 
και να είναι σε ισχύ την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι υ�εύθυνες δηλώσεις του Ν. 
1599/86 �ρέ�ει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης α�ό την ηµεροµηνία τελευταίας 
δηµοσίευσης στον τύ�ο έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής �ροσφορών.  
Α) Οι Έλληνες :ολίτες. 
1.Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό �ου  ορίζεται σε �οσοστό δύο  τοις 
εκατό (2%)  του συνολικού ή µέρους �ροϋ�ολογισµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. και 
δίδεται µε ισό�οσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
εγγυητική ε�ιστολή αναγνωρισµένης Τρά�εζας συντεταγµένης µε τον τύ�ο �ου 
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ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Το�ικής Αυτοδιοίκησης. Εάν η 
:ροφορά αφορά µέρος της :ροµήθειας, η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται για :οσό 
:ου αντιστοιχεί σε :οσοστό 2% της :ροϋ:ολογισθείσης δα:άνης των 
:ροσφερόµενων ειδών . Η εγγύηση �ρέ�ει να έχει ισχύ τουλάχιστον ε�ί ένα µήνα 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύς  της �ροσφοράς �ου ζητά η διακήρυξη. 
2. Πιστο:οιητικό α�ό αρµόδια αρχή α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι ενήµεροι 
ως �ρος τις υ�οχρεώσεις τους �ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, το ο�οίο θα εκδοθεί για συµµετοχή σε διαγωνισµό. 
Το �ιστο�οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α�ασχολούµενους 
µε ο�οιαδή�οτε σχέση εργασίας στην ε�ιχείρηση του συµµετέχοντος, 
συµ�εριλαµβανοµένων των εργοδοτών(Φυσικά και Νοµικά Πρόσω�α) µε βάση την 
υ�οχρεωτική η µη υ�αγωγή τους σε ο�οιοδή�οτε φορέα ασφάλισης �ροβλέ�ει η 
ασφαλιστική νοµοθεσία. 
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
�ροσκοµίσουν, µαζί µε το �ιστο�οιητικό ή τα �ιστο�οιητικά ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, τα εξής: Υ:εύθυνη δήλωση  στην ο:οία να δηλώνονται α. όλοι 
ανεξαιρέτως οι ασφαλιστικοί φορείς :ρος τους ο:οίους υ:οχρεούται στην 
καταβολή εισφορών και β. οι τυχόν α:αλλασσόµενοι µε βάση ειδικές διατάξεις 
α:ό την  υ:οχρεωτική ασφάλιση .  
3. Πιστο:οιητικό του οικείου Ε:ιµελητηρίου µε το ο�οίο θα �ιστο�οιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε�άγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης 
ε�αγγέλµατος α�ό αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή το�ικής αυτοδιοίκησης για όσους 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό ε�άγγελµα, �ου θα έχουν εκδοθεί το �ολύ έξι (6) 
µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Α:ό τα :αρα:άνω  
θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το  είδος της ε:αγγελµατικής 
δραστηριότητας, το ο:οίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υ:ό :ροµήθεια ειδών 
θα οδηγεί σε α:οκλεισµό του συµµετέχοντος 
 
4. Α:όσ:ασµα :οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, α�ό το ο�οίο 
να �ροκύ�τει ότι δεν έχει καταδικαστεί για ένα ή �ερισσότερα α�ό τα ακόλουθα 
αδικήµατα:  
α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό�ως αυτή ορίζεται στην �αρ. 1 του άρθρου 
2 της Κοινής ∆ράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρω�αϊκής Ένωσης.  
β. ∆ωροδοκία, ό�ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 �αρ. 1 της Κοινής ∆ράσης 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της Ευρω�αϊκής Ένωσης. 
γ. Α�άτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την �ροστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω�αϊκών Κοινοτήτων.  
δ. Νοµιµο�οίηση εσόδων α�ό �αράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η ο�οία 
τρο�ο�οιήθηκε α�ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου.  
Για να νοµικά �ρόσω�α υ�όχρεοι στην �ροσκόµιση �οινικού µητρώου είναι:  
- οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων 
εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 
- οι διαχειριστές των εταιρειών �εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),  
- ο �ρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), 
- ο �ρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών, 
- σε κάθε άλλη �ερί�τωση οι νόµιµοι εκ�ρόσω�οι του νοµικού �ροσώ�ου. 
Σε �ερί�τωση αλλοδα�ών νοµικών �ροσώ�ων, η ανωτέρω υ�οχρέωση αφορά στα 
φυσικά �ρόσω�α �ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία α�ό την 
ο�οία διέ�ονται. 
Εάν α�ό το υ�οβληθέν �οινικό µητρώο δεν �ροκύ�τει το είδος του αδικήµατος για 
το ο�οίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υ�οβάλλεται α�ό αυτόν υ�εύθυνη 
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δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύ�ου �ου �ροβλέ�ει η νοµοθεσία της 
χώρας εγκατάστασής του, ό�ου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η 
ε�ιτρο�ή του διαγωνισµού µ�ορεί σε κάθε �ερί�τωση να ζητήσει α�ό τον 
ενδιαφερόµενο να �ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών α�οφάσεων. 
5. Πιστο:οιητικό α:ό αρµόδια αρχή α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι ενήµεροι 
ως �ρος τις φορολογικές υ:οχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
 
Β)ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ  
1. Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 12 της �αρούσας διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει 150 ηµερολογιακές 
ηµέρες α�ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ�οβολής �ροσφορών στον διαγωνισµού. 
2. Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα 
ή �ερισσότερα α�ό τα ακόλουθα αδικήµατα:  
α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό�ως αυτή ορίζεται στην �αρ. 1 του άρθρου 
2 της Κοινής ∆ράσης 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρω�αϊκής Ένωσης.  
β. ∆ωροδοκία, ό�ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαίου 1997 και στο άρθρο 3 �αρ. 1 της Κοινής ∆ράσης 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της Ευρω�αϊκής Ένωσης. 
γ. Α�άτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης για την �ροστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω�αϊκών Κοινοτήτων.  
δ. Νοµιµο�οίηση εσόδων α�ό �αράνοµες δραστηριότητες κατά την έννοια του 
άρθρου 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, η ο�οία 
τρο�ο�οιήθηκε α�ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω�αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. 
Σε �ερί�τωση �ου το Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
α�οφάσεις οι συµµετέχοντες θα �ρέ�ει να ε�ισυνά�τουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε 
µορφή pdf τις αναφερόµενες σ΄ αυτό καταδικαστικές α�οφάσεις. 
 
Γ)ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά �ου αναφέρονται �αρα�άνω.  
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού �ροσώ�ου (εταιρείας), στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής συµ�εριλαµβάνονται: 
- Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα ο�οία δηµοσιεύθηκαν το 
ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τρο�ο�οιήσεις του ή το τελευταίο 
κωδικο�οιηµένο καταστατικό, εάν �ρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο α�ό το �ρωτοδικείο ή νόµιµα ε�ικυρωµένο 
καθώς και οι τυχόν τρο�ο�οιήσεις του θεωρηµένες ή ε�ικυρωµένες κατά τον ίδιο 
τρό�ο, εάν �ρόκειται για ΟΕ και ΕΕ. 
Εάν η �ροσφορά υ�ογράφεται α�ό �ρόσω�ο �ου δεν �ροκύ�τει α�ό τα ανωτέρω 
έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκ�ροσώ�ου της εταιρείας, �ρέ�ει να 
υ�οβληθούν τα στοιχεία �ου α�οδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά 
για το σκο�ό αυτό. 
Σε �ερί�τωση αλλοδα�ών νοµικών �ροσώ�ων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύ�ο �ου �ροβλέ�εται α�ό τη νοµοθεσία α�ό την 
ο�οία διέ�ονται. 
 
∆)ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
1. Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται �αρα�άνω. 
2. Βεβαίωση ε�ο�τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
Ε)  ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
1. Όλα τα �αρα�άνω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικά για κάθε �ροµηθευτή �ου συµµετέχει 
στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Οι ενώσεις �ροµηθευτών (ή Κοινο�ραξίες) �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, υ�ό τις κατωτέρω ε�ί �λέον �ροϋ�οθέσεις: 
i. Ότι στην �ροσφορά τους αναγράφεται ε�ί �οινή α�οκλεισµού το �οσοστό 
συµµετοχής κάθε συµµετέχοντα �ροµηθευτή στο κοινό σχήµα, καθώς και το ειδικό 
µέρος του δηµο�ρατούµενου αντικειµένου µε το ο�οίο θα ασχοληθεί στο �λαίσιο 
υλο�οίησης της σύµβασης. 
ii. Ότι όλα τα µέλη της ένωσης (ή Κοινο�ραξίας) καλύ�τουν την α�αίτηση της 
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρω�αϊκής 
Ένωσης 21(Ε.Ε.) ή του Ευρω�αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες �ου 
έχουν υ�ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 
Οργανισµού Εµ�ορίου, η ο�οία κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Ν. 2513/1997 και των 
�ολυµερών δια�ραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθώς και α�ό τρίτες 
χώρες �ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 
Οι ενώσεις �ροµηθευτών �ου θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υ�οχρεούνται να 
λάβουν νοµική µορφή �ροκειµένου να υ�οβάλλουν �ροσφορά. Οι ενώσεις 
�ροµηθευτών σε �ερί�τωση �ου ε�ιλεγούν ως Ανάδοχος θα �ρέ�ει υ�οχρεωτικά -
µόνο εφόσον αυτό ζητηθεί α�ό την Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Προµήθειας) – �ριν 
την υ�ογραφή της σύµβασης, να �ροσκοµίσουν συµβολαιογραφική �ράξη σύστασης 
Κοινο�ραξίας, υ�ογεγραµµένη α�ό τους νόµιµους εκ�ρόσω�ους των 
κοινο�ρακτικών ε�ιχειρήσεων ή/και φυσικών �ροσώ�ων ό�ου ρητά και κατ’ 
ελάχιστον θα διατυ�ώνονται: 
• ότι τα µέλη της Κοινο�ραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου �ρος την Αναθέτουσα 
Αρχή (Φορά Προµήθειας) για ο�οιαδή�οτε υ�οχρέωση της Κοινο�ραξίας σχετικά µε 
τη συγκεκριµένη �ροµήθεια, 
• η έδρα της Κοινο�ραξίας, οι νόµιµοι εκ�ρόσω�οι των ε�ιχειρήσεων ή/και τα 
φυσικά Πρόσω�α �ου κοινο�ρακτούν και ο κοινός εκ�ρόσω�ος αυτών, 
• τα �οσοστά συµµετοχής καθεµιάς α�ό τις συµµετέχουσες ε�ιχειρήσεις ή/και 
φυσικών �ροσώ�ων στην Κοινο�ραξία και το ειδικότερο µέρος του 
δηµο�ρατούµενου αντικειµένου �ου θα εκτελέσει έκαστη εξ΄ αυτών. 
2. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό �ρόσω�ο, δεν µ�ορεί να συµµετέχει σε 
�ερισσότερες α�ό µία �ροσφορές. Φυσικά ή νοµικά �ρόσω�α �ου συµµετέχουν 
αυτόνοµα ή ως µέλη ένωσης �ροµηθευτών (ή Κοινο�ραξίας) σε �αρα�άνω α�ό µία 
�ροσφορές α�οκλείονται α�ό το διαγωνισµό. Ο α�οκλεισµός τους ε�ιφέρει και τον 
α�οκλεισµό της κάθε �ροσφοράς στην ο�οία συµµετέχουν. 
 
Εκτός των ανωτέρω κατά :ερί:τωση δικαιολογητικών, :ροκειµένου να 
δια:ιστωθεί η φερεγγυότητα και η ε:αγγελµατική αξιο:ιστία  οφείλουν να 
:ροσκοµίσουν µε :οινή α:οκλεισµού α:ό το διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
1. Υ�εύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 µε την ο�οία δηλώνουν ότι  έλαβαν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών �ροδιαγραφών και α�οδέχονται αυτούς 
�λήρως και ανε�ιφύλακτα, εκτός εάν στην �ροσφορά τους ρητά αναφέρουν τα 
σηµεία �ου τυχόν δεν α�οδέχονται. Στην �ερί�τωση αυτή, ο διαγωνιζόµενος �ρέ�ει 
να αναφέρει στην �ροσφορά του τους όρους αυτής �ου είναι διαφορετικοί α�ό τους 
όρους της διακήρυξης, �ροκειµένου να αξιολογηθούν. 
2. Υ�εύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 µε την ο�οία να βεβαιώνεται ότι:  
- ∆εν έχει α�οκλεισθεί η συµµετοχή του α�ό διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, των 
Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Το�ικής Αυτοδιοίκησης. 
- Η  ε�ιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού �ροσώ�ου δεν λειτουργεί υ�ό καθεστώς 
νοµικών �εριορισµών.  
-  ∆εν έχει υ�ο�έσει σε σοβαρό �αρά�τωµα κατά την άσκηση της ε�αγγελµατικής του 
δραστηριότητας, για τη συνέ�εια της ε�ιχείρησης στην εκ�λήρωση τόσο των 
συµβατικών υ�οχρεώσεων όσο και των υ�οχρεώσεων της �ρος τις υ�ηρεσίες του 
δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η ε�ιχείρηση έχει υ�ο�έσει στο �αρά�τωµα ψευδούς 
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δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την �αροχή �ληροφοριών �ου ζητούνται 
α�ό το ∆ήµο. 
3.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ε:ιχείρησης α�ό τις αρµόδιες υ�ηρεσίες για 
τα είδη  φαρµακείου . 
4.∆ήλωση ότι οι τιµές �ροσφοράς τους θα  είναι  σταθερές ως την ολοκλήρωση  της 
�ροµήθειας. 
 
Τεχνικά στοιχεία :ροσφοράς: 
Με την τεχνική τους :ροσφορά οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν και τα εξής: 
α. Τεχνική �εριγραφή αναλυτική των �ροσφερόµενων  ειδών µε σαφή αναφορά στη 
συσκευασία τους και στην �οσότητα   ανά  συσκευασία ( δισκίων  ,ml ,  gr  κ.λ.�.)    
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Εάν σε κά�οια χώρα (συµ�εριλαµβανοµένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα 
�αρα�άνω �ιστο�οιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά �ου εκδίδονται δεν καλύ�τουν όλες 
τις ανωτέρω �ερι�τώσεις, µ�ορεί να αντικατασταθούν α�ό ένορκη δήλωση 
(βεβαίωση) του �ροµηθευτή �ου γίνεται ενώ�ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. 
Αν στη χώρα του �ροµηθευτή δεν �ροβλέ�εται α�ό το νόµο η ένορκη δήλωση, 
µ�ορεί αντί αυτής να υ�οβληθεί υ�εύθυνη δήλωση, στην ο�οία θα βεβαιώνεται το 
γνήσιο της υ�ογραφής του δηλούντος α�ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο. 
Στις ανωτέρω �ερι�τώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υ�εύθυνη δήλωση 
�ροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής �ου βεβαιώνει 
την αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου �ιστο�οιητικού ή εγγράφου. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υ�εύθυνες δηλώσεις �ρέ�ει να έχουν εκδοθεί µέσα στο 
χρόνο �ου �ροβλέ�εται για τα �ιστο�οιητικά, αντί των ο�οίων υ�οβάλλονται. 
Οι υ:εύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 :ου :ροβλέ:ονται στη διακήρυξη :ρέ:ει 
να φέρουν  ηµεροµηνία σύνταξης α:ό την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης 
έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υ:οβολής :ροσφοράς. 
Εάν οι �ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι�ρόσω�ό τους, ο τελευταίος 
�ρέ�ει να κατέχει, 1)συµβολαιογραφικό �ληρεξούσιο 2)Ε�ικυρωµένο �ρακτικό 
οργάνου διοικήσεως του υ�οψηφίου ή 3) εξουσιοδότηση α�ό το νόµιµο εκ�ρόσω�ο 
του υ�οψηφίου µε ε�ικυρωµένο το γνήσιο της υ�ογραφής ή ψηφιακά υ�ογραµµένη . 
Σε �ερί�τωση συνυ�οβολής µε την �ροσφορά στοιχείων και �ληροφοριών 
εµ�ιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστο�οίηση των ο�οίων στους συνδιαγωνιζόµενους 
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο �ροσφέρων οικονοµικός φορέας οφείλει 
να σηµαίνει τα στοιχεία εκείνα της �ροσφοράς του µε χρήση του σχετικού �εδίου του 
συστήµατος. Στην αντίθετη �ερί�τωση θα µ�ορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
�ληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της :ληροφορίας εµ:ιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην :ροστασία του α:ορρήτου :ου καλύ:τει τεχνικά ή 
εµ:ορικά ζητήµατα της ε:ιχείρησης του ενδιαφερόµενου 
 
-ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 4250/2014 
(Α:λά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων) ∆ιευκρινίζεται ότι τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά �ου έχουν εκδοθεί α�ό το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.∆.∆., τα 
∆ικαστήρια όλων των βαθµών κλ�. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται 
υ�οχρεωτικά δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των �ρωτοτύ�ων εγγράφων �ου 
εκδόθηκαν α�ό τις υ�ηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων 
τους. Σηµειωτέον ότι η �αρα�άνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά 
έγγραφα(�χ �ληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα ο�οία συνεχίζεται να 
υφίσταται η υ�οχρέωση υ�οβολής ε�ικυρωµένων αντιγράφων. 
Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Οµοίως, γίνονται υ�οχρεωτικά δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα α�ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων  �ου  έχουν ε�ικυρωθεί α�ό 
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δικηγόρο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 �αρ.2 β)του κώδικα δικηγόρων 
(Ν.4194/2013) καθώς και ευκρινή αντίγραφα α�ό τα �ρωτότυ�α όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση α�ό υ�ηρεσίες και φορείς της �ερί�τωσης α΄ της �αρ.2 
του άρθρου 1 του Ν.4250/2014  
 
Α:λά αντίγραφα αλλοδα:ών δηµοσίων εγγράφων :Οµοίως, γίνονται δεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα α�ό αντίγραφα  εγγράφων �ου έχουν εκδοθεί α�ό 
αλλοδα�ές αρχές , υ�ό την �ροϋ�όθεση ότ τα τελευταία είναι νοµίµως ε�ικυρωµένα 
α�ό την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν ε�ικυρωθεί α�ό δικηγόρο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 �αρ.2 β)του κώδικα δικηγόρων 
(Ν.4194/2013).Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 
α�αιτήσεις υ�οβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη ε�ισηµείωση 
(apostille),οι ο�οίες α�ορρέουν α�ό διεθνείς συµβάσεις της χώρας ή διακρατικές 
συµφωνίες. 
Τέλος γίνονται υ�οχρεωτικά α�οδεκτά και :ρωτότυ:α ή νοµίµως ε:ικυρωµένα 
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υ�οβληθούν α�ό τους 
διαγωνιζόµενους. 
 
Άρθρο 8 : Προέλευση των :ροσφερόµενων αγαθών 
Τα �ροσφερόµενα  φαρµακευτικά  σκευάσµατα θα �ρέ�ει να αναγράφουν στη 
συσκευασία του  την εµ�ορική  ονοµασία  , την  �οιοτική και �οσοτική σύνθεση σε 
δραστικές ουσίες, την  ηµεροµηνία λήξης, τον  αριθµός �αρτίδας, το όνοµα και τη 
διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και τον αριθµό της άδειας 
κυκλοφορίας.  
 
Άρθρο 9 :Γλώσσα 
Όλα τα έγγραφα �ου α�αιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την 
συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα 
είναι µεταφρασµένα και ε�ικυρωµένα ε�ίσηµα εκτός α�ό τα τεχνικά στοιχεία της 
�ροσφοράς. 
 
Άρθρο 10 :Τρό:ος κατάθεσης :ροσφορών  
 1. Όσοι ε�ιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό �ρέ�ει να καταθέσουν 
έγγραφες �ροσφορές µέσα στην �ροθεσµία �ου ορίζεται στην �αρούσα διακήρυξη. 
 2. Οι �ροσφορές �αραλαµβάνονται α�ό την αρµόδια υ�ηρεσία �ου διενεργεί 
τον διαγωνισµό. 
 3. Οι �ροσφορές µ�ορεί ε�ίσης να α�οστέλλονται στην υ�ηρεσία µε 
ο�οιοδή�οτε τρό�ο και �αραλαµβάνονται µε α�όδειξη, µε την α�αραίτητη όµως 
�ροϋ�όθεση ότι αυτές θα �εριέρχονται στην υ�ηρεσία µέχρι την �ροηγούµενη  
εργάσιµη µέρα  του διαγωνισµού. 
 4. Στις �ερι�τώσεις �ου οι υ�οβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά α�οστελλόµενες 
�ροσφορές δεν �ληρούν τα οριζόµενα α�ό τις διατάξεις των �ροηγουµένων 
�αραγράφων  του �αρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υ�όψη. 
 5. Προσφορές �ου �εριέρχονται στην υ�ηρεσία µε ο�οιοδή�οτε τρό�ο �ριν 
την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν α�οσφραγίζονται αλλά �αραδίδονται στα 
αρµόδια όργανα �ου �αραλαµβάνουν τις �ροσφορές �ρο της εκ�νοής της 
�ροθεσµίας �ου καθορίζεται α�ό την διακήρυξη, �ροκειµένου να α�οσφραγισθούν 
µαζί µε τις άλλες �ου κατατέθηκαν µε την �ροαναφερόµενη διαδικασία. Ε�ίσης 
ε�ιστρέφονται χωρίς να α�οσφραγιστούν οι �ροσφορές �ου υ�οβάλλονται ή 
�εριέρχονται στην υ�ηρεσία µε ο�οιοδή�οτε τρό�ο εκ�ρόθεσµα. 
  
Άρθρο 11 :Φάκελος :ροσφοράς 
Οι �ροσφορές υ�οβάλλονται  µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, στον  ο�οίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς  τα �αρακάτω στοιχεία: 
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 α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
 β. Ο :λήρης τίτλος της αρµόδιας υ:ηρεσίας :ου διενεργεί την  
:ροµήθεια(∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ).  
 γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
 δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 ε. Τα στοιχεία του α:οστολέα. 

Προσφορές �ου υ�οβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται α�οδεκτές.  
Μέσα στο φάκελο �ροσφοράς το�οθετούνται όλα τα σχετικά µε την 

�ροσφορά στοιχεία και ειδικότερα : 
Στον κυρίως φάκελο :ροσφοράς το:οθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής  και η τεχνική :ροσφορά. Η Τεχνική 
:ροσφορά θα :εριέχει κατάσταση αριθµηµένη µε τα :ροσφερόµενα είδη και  τα 
τεχνικά τους χαρακτηριστικά    
Τα οικονοµικά στοιχεία της �ροσφοράς το�οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο ε�ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
Ο φάκελος  της οικονοµικής �ροσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  
Οι �ροσφορές δεν �ρέ�ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, �ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υ�άρχει στην �ροσφορά ο�οιαδή�οτε διόρθωση, αυτή �ρέ�ει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α�ό τον �ροσφέροντα, η δε ε�ιτρο�ή 
διενέργειας του διαγωνισµού �αραλαµβάνει και α�οσφραγίζει τις �ροσφορές και 
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 
αυτή. Η �ροσφορά α�ορρί�τεται όταν υ�άρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι ο�οίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των �ροσφορών. 
Ο �ροσφέρων θεωρείται ότι α�οδέχεται �λήρως και ανε�ιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά �ερί�τωση στην �ροσφορά του ρητά αναφέρει 
τα σηµεία εκείνα τα ο�οία τυχόν δεν α�οδέχεται. Στην �ερί�τωση αυτή �ρέ�ει ο 
�ροσφέρων να αναφέρει στην �ροσφορά του τους όρους της �ροσφοράς �ου είναι 
διαφορετικοί α�ό τους όρους της διακήρυξης, �ροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά 
την κατάθεση της �ροσφοράς δεν γίνεται α�οδεκτή αλλά α�ορρί�τεται ως 
α�αράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο�ο�οίηση ή α�όκρουση όρου της διακήρυξης ή 
της �ροσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται α�ό τον �ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται 
α�ό την ε�ιτρο�ή διαγωνισµού, είτε ενώ�ιον της είτε ύστερα α�ό έγγραφο της 
υ�ηρεσίας. Α�ό τις διευκρινίσεις �ου δίνονται σύµφωνα µε τα �αρα�άνω, 
λαµβάνονται υ�όψη µόνο εκείνες �ου αναφέρονται στα σηµεία �ου ζητήθηκαν. 
   
Άρθρο 12  :Προσφερόµενη τιµή  
1. Οι συµµετέχοντες µ�ορούν να υ�οβάλλουν �ροσφορά είτε για το σύνολο των �ρος 
�ροµήθεια  ειδών  είτε για  µέρος αυτών σύµφωνα µε την οµαδο�οίηση τους(Άρθρο 
2)ό�ως αναλυτικά �εριγράφονται στην αριθ. 116/2015   Τεχνική Περιγραφή.  
∆εν θα λαµβάνεται υ�όψη �ροσφορά, η ο�οία θα δίδεται για µέρος µόνο των 
�οσοτήτων ή  των  ειδών κάθε οµάδας . Γι' αυτό οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να 
�ροσφέρουν  όλα τα είδη κάθε οµάδας   και για ολόκληρη την �οσότητα �ου 
αναγράφεται στον ενδεικτικό �ροϋ�ολογισµό. 
2. Οι τιµές  �ροσφοράς   δίνονται  ως εξής: 
Α. Για τα φάρµακα µε  �οσοστό έκ�τωσης ε�ί τοις εκατό (%) στην νόµιµα 
διαµορφούµενη τιµή λιανικής �ώλησης του είδους �ου ισχύει κάθε φορά κατά την 
ηµέρα �αράδοσης ό�ως αυτή �ροκύ�τει α�ό το εκάστοτε εκδιδόµενο ∆ελτίο Τιµών 
Φαρµάκων του Υ�ουργείου Υγείας, και 

Β. Για το λοι�ό φαρµακευτικό  και  αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό µε    τιµή 
χωρίς  ΦΠΑ  σε Ευρώ  ανά είδος αριθµητικώς και ολογράφως.  
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Στις τιµές �ου θα δοθούν θα  �εριλαµβάνονται οι τυχόν υ�έρ τρίτων κρατήσεις ως 
και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση  ,εκτός α�ό το Φ.Π.Α., για �αράδοση των υλικών , ό�ως 
�ροβλέ�εται στη διακήρυξη. 
 3. Εάν �ερισσότεροι του ενός �ροσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση 
µεταξύ τους.  
4. Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις και κάθε είδους άλλη ε�ιβάρυνση �ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της  
διενέργειας του διαγωνισµού, �λην του Φ.Π.Α. ο ο�οίος βαρύνει το ∆ήµο και τα 
Νοµικά του Πρόσω�α. 
5. Προσφορές �ου δίδουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν 
όρο ανα�ροσαρµογής α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες. 
6. Προσφορά �ου δεν �ροκύ�τει µε σαφήνεια το �ροσφερόµενο �οσοστό έκ�τωσης 
και η τιµή, α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη µε α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής, 
ύστερα α�ό γνωµοδότηση της Ε�ιτρο�ής Αξιολόγησης. 
7. Προσφορές �ου �αρουσιάζουν - κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση 
των α�οτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο - ε�ιφυλάξεις ή τρο�ο�οιήσεις ή 
ουσιώδεις α�οκλίσεις σε ο�οιοδή�οτε όρο της �αρούσας διακήρυξης και των 
συνοδευτικών αυτής τευχών διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές. Αντίθετα δεν 
α�ορρί�τονται �ροσφορές εάν οι �αρουσιαζόµενες α�οκλίσεις κρίνονται ως 
ε�ουσιώδεις. 
8. Εάν στο διαγωνισµό τα �ροσφερόµενα �οσοστά έκ�τωσης και οι τιµές είναι �ολύ 
χαµηλά οι �ροσφορές θα εξετάζονται λε�τοµερώς �ριν την έκδοση της α�όφασης 
κατακύρωσης. Για το σκο�ό αυτό θα ζητηθούν α�ό τον �ροσφέροντα να 
�αρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό 
χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονοµικής �ροσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις 
�ου έχουν ε�ιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες �ου διαθέτει ο �ροσφέρων τις 
ο�οίες ε�αληθεύει �ριν την α�όρριψη της �ροσφοράς. 
9. Εναλλακτικές �ροσφορές δεν θα γίνονται α�οδεκτές. 
10. Αντι�ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υ�άρξουν, α�ορρί�τονται ως του 
�ροσώ�ων. 
 
Άρθρο 13  :Χρόνος ισχύος των :ροσφορών  
1.Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους �ροµηθευτές για τέσσερις (4) µήνες  α�ό 
την ε�οµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο �ου 
α�οδέχθηκαν να �αρατείνουν την �ροσφορά τους. 
2.Προσφορά �ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του �ροβλε�όµενου α�ό την 
διακήρυξη, α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. 
3.Η ισχύς την �ροσφοράς µ�ορεί να �αρατείνεται, εφόσον ζητηθεί α�ό την 
υ�ηρεσία, �ριν α�ό την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
�ροβλε�όµενο α�ό την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του �αρα�άνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου �αράτασης ισχύος της �ροσφοράς, µαταιώνονται τα α�οτελέσµατα 
του διαγωνισµού µε την ε�ιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 �αρ.5 και 23 �αρ. 
2. του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο14  :Αντι:ροσφορές-Εναλλακτικές :ροσφορές 
Εναλλακτικές �ροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε �ερί�τωση �ου υ�οβληθούν δε 
λαµβάνονται υ�όψη.  
∆εν γίνονται δεκτές αντι�ροσφορές και σε �ερί�τωση υ�οβολής τους α�ορρί�τονται, 
ως α�αράδεκτες 
 
Άρθρο 15: Α:οσφράγιση των :ροσφορών 
1. Το αρµόδιο όργανο  �ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α�οσφράγισης των 
�ροσφορών µετά την λήξη �ροθεσµίας �αραλαβής τους. Προσφορές �ου 
υ�οβάλλονται στο �αρα�άνω όργανο µετά την ηµέρα και ώρα λήξης �αραλαβής 
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των �ροσφορών δεν �αραλαµβάνονται, αλλά ε�ιστρέφονται α�ό την υ�ηρεσία ως 
εκ�ρόθεσµες. 
Η α�οσφράγιση γίνεται µε την �αρακάτω διαδικασία �ου αφορά  διαγωνισµό �ου 
γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Α�οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται α�ό το �αρα�άνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική �ροσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής 
�ροσφοράς  δεν α�οσφραγίζεται αλλά µονογράφεται  µέχρι να κριθεί εάν η τεχνική 
�ροσφορά είναι σύµφωνη µε την τεχνική �εριγραφή της διακήρυξης και έχουν 
κατατεθεί σύµφωνα µε το διαγωνισµό όλα τα σχετικά δικαιολογητικά . 
2. Μετά την α�οσφράγιση των �ροσφορών το �αρα�άνω όργανο �ροβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών �ου υ�οβάλλουν �ροσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 
�ου υ�έβαλαν σε �ρακτικό το ο�οίο υ�ογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοι�ά 
ισχύουν οι διατάξεις �ου ορίζονται στο άρθρο 19 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 16 : Αξιολόγηση :ροσφορών 
1. Η αξιολόγηση των �ροσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 α�όφασης του Υ�ουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Α�οκέντρωσης �ερί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υ�όψη κύρια τα 
�αρακάτω στοιχεία: 
-Η συµφωνία της �ροσφοράς �ρος τους όρους και τις τεχνικές �ροδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
-Ο ανταγωνισµός �ου ανα�τύχθηκε. 
-Η �ροσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές �ου �ροσφέρθηκαν σε �ροηγούµενους 
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε �ροσφερόµενου 
�ροϊόντος. 
2. Η κατακύρωση της �ροµήθειας θα γίνει σε �ροµηθευτή (ή �ροµηθευτές) �ου θα 
�ροσφέρει : 
(α) για µεν τα φάρµακα το µεγαλύτερο �οσοστό έκ�τωσης ε�ί τοις εκατό (%) ανά 
οµάδα στη νόµιµα διαµορφούµενη τιµή λιανικής �ώλησης του είδους �ου ισχύει 
κάθε φορά κατά την ηµέρα �αράδοσης ό�ως αυτή �ροκύ�τει α�ό το εκάστοτε 
εκδιδόµενο ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων του Υ�ουργείου Υγείας, 
(β) για δε το αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό  ανά υ�οοµάδα ή οµάδα,και µε την 
�ροϋ�όθεση ότι τα �ροσφερόµενα α�ό αυτόν είδη καλύ�τουν τις τεχνικές 
�ροδιαγραφές της �ροµήθειας. 
3. Ισότιµες θεωρούνται οι �ροσφορές �ου �εριέχουν την ίδια ακριβώς τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και 
 
Άρθρο 17 : Ενστάσεις :ρο της υ:ογραφής της σύµβασης 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του 
ή της συµµετοχής �ροµηθευτή σ' αυτόν, υ�οβάλλεται εγγράφως ως εξής : 
 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια 
του διαγωνισµού υ�ηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α�ό την 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α άρθρο 15 �αρ. 1α. 
 β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
σ' αυτόν, µόνο α�ό �ροµηθευτή �ου συµµετέχει στον διαγωνισµό ή α�οκλείσθηκε 
α�ό αυτόν σε ο�οιοδή�οτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους �ου  
ανακύ�τουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, την αρµόδια για την διενέργεια 
διαγωνισµού ε�ιτρο�ή, µέχρι και την ε�οµένη εργάσιµη ηµέρα α�ό την ανακοίνωση 
του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν ε�ιφέρει αναβολή ή διακο�ή του 
διαγωνισµού α�ό το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υ�οβάλλει την ένσταση µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη οικονοµική ε�ιτρο�ή �ου α�οφαίνεται τελικά. 
2. Οι ανωτέρω α�οφάσεις της οικονοµικής ε�ιτρο�ής καθώς και οι α�οφάσεις γενικά 
�ου αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους 

16PROC003756521 2016-02-02



 

 

12 

12 

και είναι δυνατή η �ροσβολή τους κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., ό�ως αυτός ισχύει 
κάθε φορά. 
3. Ενστάσεις �ου υ�οβάλλονται για οιουσδή�οτε άλλους α�ό τους 
�ροαναφερόµενους λόγους, �ρο της υ�ογραφής της σύµβασης  δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 18: Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύµβαση 
1. Στον �ροµηθευτή (ή �ροµηθευτές) �ου έγινε η κατακύρωση α�οστέλλεται 
ανακοίνωση, �ου �εριλαµβάνει τουλάχιστον τα �αρακάτω στοιχεία: 
α) Τα �ρος �ροµήθεια είδη. 
β) Την �οσότητα. 
γ) Τη �ροσφερόµενη τιµή/�οσοστό έκ�τωσης. 
δ) Τον φορέα �ροµήθειας (∆ήµο, το Νοµικό �ρόσω�ο) για τον ο�οίο �ροορίζονται 
τα �ρος �ροµήθεια είδη και µε 
τον ο�οίο θα υ�ογράφει η σύµβαση. 
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
α�οδεκτές τρο�ο�οιήσεις των όρων αυτών. 
στ) Τα στοιχεία της α�όφασης της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής για την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 
ζ) Την �ροθεσµία υ�ογραφής της σύµβασης. 
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 
σύµβασης �ου ακολουθεί έχει µόνο α�οδεικτικό χαρακτήρα. 
Ο �ροµηθευτής (ή �ροµηθευτές) στον ο�οίο θα κατακυρωθεί η �ροµήθεια ή µέρος 
της ανά φορέα, υ�οχρεούται να �ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α�ό την 
ηµεροµηνία κοινο�οίησης της ανακοίνωσης, σε κάθε ένα α�ό τους φορείς 
�ροµήθειας (∆ήµο ή νοµικά �ρόσω�α) για την υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης µε 
καθέναν α�ό τους φορείς ξεχωριστά, �ροσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
�οσού ίσου µε το  5%  της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. η ο�οία θα 
εκδοθεί υ�έρ του φορέα δηλαδή του ∆ήµου ή του Νοµικού Προσώ�ου του ∆ήµου µε 
το ο�οίο θα υ�ογραφεί η σύµβαση. . 
3. Εάν ο �ροµηθευτής (ή �ροµηθευτές) στον ο�οίο έγινε η κατακύρωση, δεν 
�ροσέλθει να υ�ογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκ�τωτος µε α�όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα α�ό γνωµοδότηση της Ε�ιτρο�ής Αξιολόγησης. 
 
Άρθρο 19ο :   Παράταση  σύµβασης    
Είναι δυνατή η �αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα 
α�ό συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου �ροµηθευτή και 
την υ�ογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών 
µηνών, στο µέτρο �ου δεν θα υ�άρξει, κατά το χρόνο της �αράτασης, υ�έρβαση  του 
�ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου ή των Νοµικών Προσώ�ων  
 
Άρθρο 20 : Παραλαβή  Προµήθειας   
Η �αράδοση  των υ�ό �ροµήθεια  ειδών  θα γίνει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης �ου θα υ�ογραφεί, τµηµατικά ,σε α�οθηκευτικό χώρο των Υ�ηρεσιών του 
∆ήµου και των Νοµικών Προσώ�ων, µέχρι την συµ�λήρωση της υ�άρχουσας 
�ίστωσης και θα υ�άρχει και δυνατότητα τρο�ο�οίησης των �οσοτήτων ανάλογα µε 
τις ανάγκες της υ�ηρεσίας, ύστερα �άντα α�ό εντολή του υ�εύθυνου για την 
�ροµήθεια.  
Ο ∆ήµος και τα Νοµικά Πρόσω�α δεν υ�οχρεούται στην εξάντληση είτε των 
�οσοτήτων είτε της �ίστωσης  της µελέτης. Ε�ίσης σε �ερί�τωση �ου τρο�ο�οιηθούν 
οι �οσότητες �ου αναφέρονται στην τεχνική �εριγραφή, µετά α�ό ειδο�οίηση της 
Υ�ηρεσίας, δεν θα γίνει καµία αλλαγή στην τιµή µονάδας(τιµή �ροσφοράς) µετά την 
κύρωση του διαγωνισµού.  
Σε �ερί�τωση υ�έρβασης του συµβατικού χρόνου ε�ιβάλλονται οι αναφερόµενες στο 
άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α κυρώσεις. Ο συµβατικός χρόνος �αράδοσης µ�ορεί µε 
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α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής να µετατεθεί µετά και α�ό γνωµοδότηση της 
ε�ιτρο�ής αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται σε �ερί�τωση σοβαρότατων λόγων �ου 
συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµ�ρόθεσµης �αράδοσης ή όταν συντρέχουν 
λόγοι �ου συνιστούν ανωτέρα βία. Στις �ερι�τώσεις αυτές µετάθεσης δεν 
υ�οβάλλονται κυρώσεις. 
Κατά τα λοι�ά  ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 27,28, & 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 21:  Εγγυήσεις :οιότητας 
1. Στη σύµβαση �ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα �ροσφερόµενα 
είδη είναι άριστης �οιότητας σύµφωνα µε τους όρους και  τις σχετικές �ροδιαγραφές 
της  �ροσφοράς, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά �ου �ροβλέ�ουν οι 
οροί αυτοί, θα είναι α�αλλαγµένα α�ό ξένα σώµατα, �ροσµίξεις κ.λ.�. και ότι είναι 
κατάλληλα α�ό κάθε �λευρά για την χρήση για την ο�οία �ροορίζονται. 
2. Ο ∆ήµος  Αγρινίου  και τα Νοµικά του Πρόσω�α διατηρούν όλα τα δικαιώµατα, 
τα ο�οία θα ασκήσουν όταν δια�ιστώσουν ότι �αραβιάζονται οι �αρα�άνω 
διαβεβαιώσεις του �ροµηθευτή. Ο �ροµηθευτής έχει την υ�οχρέωση να 
αντικαταστήσει, ύστερα α�ό αίτηση του ∆ήµου και των Νοµικών του �ροσώ�ων 
κάθε �οσότητα των ειδών �ου �ροµήθευσε, µέσα σε �ροθεσµία �ου θα του ορίζεται 
α�ό το ∆ήµο ή το Νοµικό Πρόσω�ο, αφότου δια�ιστωθεί �αράβαση των �αρα�άνω 
διαβεβαιώσεων. 
Οι δα�άνες ε�ιστροφής στον �ροµηθευτή των ακατάλληλων �ρος �ροµήθεια ειδών 
και α�οστολής στο ∆ήµο και στα Νοµικά του Πρόσω�α των νέων σε αντικατάσταση 
των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον �ροµηθευτή. 
3. Αν ο �ροµηθευτής καταστεί υ�ότρο�ος µε την �ροµήθεια ακατάλληλου 
κηρύσσεται έκ�τωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέ�ειες. 
 
Άρθρο 22: Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
Ο �ροµηθευτής στον ο�οίο έγινε η κατακύρωση υ�οχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της ο�οίας αντιστοιχεί σε �οσοστό 
5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται �ριν ή 
κατά την υ�ογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της �ρέ�ει να είναι µεγαλύτερος 
κατά 2 µήνες του συµβατικού χρόνου �αράδοσης της �ροµήθειας. Η εγγυητική 
ε�ιστρέφεται   µετά  την  οριστική  �αραλαβή των υλικών. 
 
Άρθρο 23  :Κρατήσεις  
Κατά την εξόφληση των τιµολογίων  του �ροµηθευτή �ου θα αναδείξει ο 
διαγωνισµός θα γίνονται οι εξής κρατήσεις   : 

• Φόρος εισοδήµατος σε �οσοστό 4%  

• 0,10% ε�ί της συµβατικής αξίας �λην ΦΠΑ. 
Οι �αρα�άνω κρατήσεις υ�ολογίζονται κάθε φορά ε�ί της καθαρής  αξίας των 
τιµολογίων. 
 
Άρθρο 24 :Τρό:ος :ληρωµής  
Η �ληρωµή θα γίνει µετά α�ό κάθε �αράδοση των �αρα�άνω ειδών µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος �ληρωµής  �ου θα συνοδεύεται α�ό τα νόµιµα 
δικαιολογητικά.   

Ε�ίσης όσον αναφορά τον τρό�ο �ληρωµής ισχύουν οι διατάξεις της  υ�ο�αρ.Ζ.14 
του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α') α�ό την έναρξη ισχύος του 
ν.4152/13. Οι διατάξεις του �.δ. 166/2003 (Α' 138) όµως �αραµένουν ισχυρές για 
τις συµβάσεις �ου υ�ογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του. Η ισχύς των 

διατάξεων της �αραγράφου Z αρχίζει α�ό 16 Μαρτίου 2013. (υ�ο�αρ. Ζ. 14 και 
Ζ.15 του Ν.4152/2013) 
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Κατά τα λοι�ά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και η ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 25:Λοι:ά στοιχεία  
Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην �αρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις  του 
ΕΚΠΟΤΑ, του Ν 2286/95, ό�ως έχει τρο�ο�οιηθεί και ισχύει, του Ν.3436/06 και  του 
Ν.3852/10  
 
Άρθρο 26 : ∆ηµοσιότητα της διακήρυξης 
Η �ερίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί ά�αξ σε δύο ηµερήσιες και µια 
εβδοµαδιαία Νοµαρχιακές εφηµερίδες σύµφωνα µε το Ν.3548/2007. Περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί στο �ίνακα ανακοινώσεων  και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
www.agrinio.gr και θα α�οσταλεί σε ε�ιµελητήρια και λοι�ούς φορείς.  
Τα έξοδα δηµοσίευσης και η κάθε δηµοσίευση  για το �λήθος των �αρα�άνω  
εφηµερίδων  θα βαρύνουν τον ανάδοχο.   Για �ερισσότερες �ληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι θα α�ευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου και στο 
τηλέφωνο 2641360274 -257 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
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