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                                                                                    ΠΡΟ  

                                                                              Δνδιαθερόμενοι  

                                                                                                                                         
                           ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο Δήμορ μαρ ενδιαθέπεηαι να  εκηελέζει  ππομήθεια πλςζηικοω μησανήμαηορ   για 

ηιρ ανάγκερ ηηρ Δ/νζηρ Ιαθαπιψηηηαρ ,Πεπιβάλλονηορ & Ππαζίνος Δήμος Θεπάρ 

Πψληρ Λεζολογγίος  α) η ςπ’ απιθ. 22627/2018 (ΑΔΑ:ΨΑΠΠΩΡΖ-ΡΘΗ) απψθαζη 

ανάλητηρ ςποσπέυζηρ  και β) η βεβαίυζη   ηος Πποφζηαμένος ηηρ Οικονομικήρ 

Τπηπεζίαρ, επί ηηρ ανυηέπυ απψθαζηρ (ή ππψηαζηρ) ανάλητηρ ςποσπέυζηρ, για 

ηην ωπαπξη διαθέζιμος ποζοω, ηη ζςνδπομή ηυν πποχποθέζευν ηηρ παπ 1α ηος 

άπθπος 4 ηος ΠΔ 80/2016 και ηη δέζμεςζη ζηα οικείο Ληηπϊο Δεζμεωζευν ηηρ 

ανηίζηοισερ πιζηϊζειρ  με α/α  1/2018  ανηίζηοισα. 

Η πποζθοπά δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηον ζςνολικψ πποχπολογιζμψ ηηρ 

ππομήθειαρ ωτοςρ 1600,00 εςπϊ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. 

Παπακαλοωμε ψπυρ πποζκομίζεηε κλειζηή  ένηςπη πποζθοπά για ηην  ανυηέπυ 

ππομήθεια ζηο ππυηψκολλο ηος Δήμος,  μέσπι ηην 18/12/2018 και ϊπα 10.00π.μ.  

    

 

 

υν.: Επιζςνάπηεηαι η  ηεσνική πεπιγπαθή . 
  

 

 

              Η Προιζηαμένη   

 

     Παναγιωηοπούλου Λαμπρινή  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
 
ΘΔΜΑ  « Ππομήθεια μικπού πλςζηικού μησανήμαηορ» 
Απιθ. Μελέηηρ: 30/2018 

Απιθ. Ππωη: 19883 

CPV:  39713210-8 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Ζ πξνκήζεηα αθνξά ηελ πξνκήζεηα πιπζηηθνύ κεραλήκαηνο. θνπόο  ην 

πιύζηκν θη επηκειέο θαζάξηζκα ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο πξαζίλνπ 

(ριννθνπηηθά ηξαθηέξ, κεραλέο θνπήο γθαδόλ, ζακλνθνπηηθά) ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπο, ιόγσ ηνπ όηη ηα 

κεραλήκαηα θαηά ηε δηαξθή απαζρόιεζή ηνπο ζπιιέγνπλ απνξξίκκαηα ηα 

νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ γηα λα κε δεκηνπξγήζνπλ καθξνπξόζεζκα 

πξόβιεκα.  

 

Σν ππό πξνκήζεηα πιπζηηθό ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

1. Να θέξεη θηλεηήξα βελδίλεο κε εκβνινθόξα αληιία πςειήο πίεζεο 

2. Ο αξηζκόο ησλ εκβόισλ ηεο αληιίαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πςειή πίεζε πιύζεο.  

3. Ο θηλεηήξαο λα είλαη ηεηξάρξνλνο αεξόςπθηνο 

4. Ο θπβηζκόο λα κελ είλαη κηθξόηεξνο ησλ 26,5 cm3 

5. Ζ ηζρύο ηνπ θηλεηήξα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 9 ίππσλ 

6. Σν ζύζηεκα εθθίλεζεο λα θέξεη ζρνηλί απηόκαηεο επαλαθνξάο 

7. Ζ ρσξεηηθόηεηα ηνπ δνρείνπ θαπζίκσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 ιίηξσλ 

γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε απηνλνκία ηνπ ζπζηήκαηνο 



8. Να έρεη απόδνζε ςεθαζκνύ ηνπιάρηζηνλ 15 lt/min/rpm 

9. Να θέξεη ππνρξεσηηθά ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα: 

α. απιό πιπζηηθνύ 

β. πηζηόιη πιπζηηθνύ 

γ. ζσιήλα πιπζηηθνύ ηνπιάρηζηνλ 300 bar   

δ. καλόκεηξν ηνπιάρηζηνλ300 bar 

ε. αθξνθύζην πεξηζηξεθόκελεο δέζκεο 

 

  

 

Μεζολόγγι  7 Δεκεμβπίος 2018 

 
Ο ζςνηάξαρ Θεωπείηαι 

  
Μάξηνο Λύηξαο Υαξάιακπνο Κηξθηλέδνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Γεσπόλνο ΠΔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
 
ΘΔΜΑ  « Ππομήθεια μικπού πλςζηικού μησανήμαηορ» 
Απιθ. Μελέηηρ: 30/2018 

Απιθ. Ππωη: 19883 

CPV:  39713210-8 

 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ Ποζόηηηα Σιμή 
μονάδαρ 

ύνολο 

1 Πλςζηικό μησάνημα 1 1290,32 1290,32 

     

   ΦΠΑ 309,68 

   ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

1600,00 

 
 
 

Μεζολόγγι  7 Δεκεμβπίος 2018 

 
Ο ζςνηάξαρ Θεωπείηαι 

  
Μάξηνο Λύηξαο Υαξάιακπνο Κηξθηλέδνο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ Γεσπόλνο ΠΔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΜΟ Ι.Π. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 



Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 
 
ΘΔΜΑ  « Ππομήθεια μικπού πλςζηικού μησανήμαηορ» 
Απιθ. Μελέηηρ: 30/2018 

Απιθ. Ππωη: 19883 

CPV:  39713210-8 

 
ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1°: Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ – καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων 

αναδόσος 
Ζ παξνύζα πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κηθξνύ 
πιπζηηθνύ κεραλήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο πιπζίκαηνο ησλ κεραλεκάησλ ησλ 

ρώξσλ πξαζίλνπ. 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα  νη νπνίεο ζα ζπλνδεύνπλ 
ηελ πξνζθνξά ηνπ. Δπίζεο ηελ πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεη απόζπαζκα 
πνηληθνύ κεηξώνπ.  
 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη Αηνκηθή επηρείξεζε ή λνκηθό πξόζσπν κε 
πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλόηεηα, εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ 
επηκειεηεξίνπ γεγνλόο ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ 
επίζεο ζα ζπλνδεύεη ην θάθειν πξνζθνξάο.  
 
Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε θάθειν όπνπ κε ηελ Σεσνική 
πποζθοπά ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ θαη ηα 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη πην πάλσ ελώ ζηελ Οικονομική 
πποζθοπά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ηεο έθπησζεο θαη ε ηειηθή ηηκή 
πξνζθνξάο αθαηξνύκελεο ηεο πξνζθεξόκελεο έθπησζεο.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 2°: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
Οη αλαθεξόκελεο πξνκήζεηεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα  κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 
1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α': Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ΣνπΑζηηθνύ Κώδηθα 
3. Σνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114Α) «Κύπυζη ηος Κώδικα Δήμυν και Κοινοηήηυν», 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, άξζξν 209 παξάγξαθνο 9, εδάθην β΄. 
4. Σνπ N.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) «Νέα απσιηεκηονική ηηρ αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη,  

5. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143Α) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 
εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) − δημόζιο λογιζηικό και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251


άλλερ διαηάξειρ»όπσο αληηθαηαζηάζεθαλκε ηηο παξ. 21 θαη 23 ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ Ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄). 

6. Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/Α’/20.03.2007), «Καηασώπηζη δημοζιεύζευν 
ηυν θοπέυν ηος Δημοζίος ζηον Νομαπσιακό και Σοπικό Σύπο και άλλερ 
διαηάξειρ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

7. Σσλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α/204/15.9.2011) θαη Ν. 4038/2012, άξζξν 10 (ΦΔΚ 
Α/14/2.2.2012), ηελ ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ Β/3400/2012), ην έγγξαθν 
ηνπ Γ.Γ. Δκπνξίνπ Π1/89/11.1.2013 (ΑΓΑ: ΒΔΦΝΦ-ΓΒΝ) πεπί ςποσπευηικήρ 
ανάπηηζηρ ζηο Κενηπικό Ηλεκηπονικό Μηηπώο Δημοζίυν ςμβάζευν 
ηοισείυν Έπγυν, Τπηπεζιών και Ππομηθειών, ηελ ππ’ αξηζ. 
Γ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
Αληαγσληζηηθόηεηαο Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ζρεηηθά κε ηε 
«Ρύθμιζη ηυν ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος 
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος 
Ανάπηςξηρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύυν θαη 
ηελ ππ’ αξηζ. Π1/678/26.03.2013 Δγθύθιην 1 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δκπνξίνπ κε ζέκα: «Λειηοςπγία ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος 
Δημοζίυν ςμβάζευν (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)», 

8. Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ε’ «Πποζαπμογή 
ηηρ Ελληνικήρ Νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16ηρ Φεβποςαπίος 2011 
για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ 
ζςναλλαγέρ» όπσο ηζρύεη,  

9. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-03-2014, η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη ηεο ππ’ αξηζ.ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/01.04.2014 
εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Καηάπγηζη ηηρ ςποσπέυζηρ ςποβολήρ 
ππυηοηύπυν ή επικςπυμένυν ανηιγπάθυν εγγπάθυν» 

10. Σνπ Ν. 2690/99 (ΦΔΚ 45/99 ηεύρνο Α'): Κύπυζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ 
Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ  

11. Σνπ Π.Γ. 113/10 (ΦΔΚ 194Α) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ» 
θαη ηεο ππ’αξ. 30/20-4-2011 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Δζ. Απ. &Ζι. Γηαθ. θαη ηνπ Τπ. 
Οηθ. πεξί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 ζηνπο Γήκνπο θαη ζηα 
δεκνηηθά ΝΠΓΓ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3°: ςμβαηικά ζηοισεία 
 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
 α) Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο   
β) Σερληθή Έθζεζε –Πξνδηαγξαθέο   
γ) Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4°: ύμβαζη 
 



Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο 
απηήο, 
ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν πξνο ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 5°: Πληπωμή 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ 
πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηηκνινγίνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6°: Σιμέρ πποζθοπών 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηα πξνο πξνκήζεηα είδε 
ζα 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο γηα όζν ζα είλαη ζε ηζρύ ε ζύκβαζε γηα ηελ παξνύζα 
πξνκήζεηα, δειαδή 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ ζύκθσλα 
κε όηη πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα κειέηε . Οπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπο από ηελ 
πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή  ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη αληίζεηε ζηνπο 
όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Σέλορ, ζημειώνεηαι όηι κπιηήπιο καηακύπωζηρ 
αποηελεί η σαμηλόηεπη ηιμή καη’ είδορ.  
 
ΑΡΘΡΟ 7°: Υπόνορ εγγύηζηρ 
Ο ρξόλνο εγγύεζεο, ιήγεη κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα 
εηδώλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8°: Ποινικέρ πήηπερ-Έκπηωζη ηος αναδόσος 
Δάλ ππάξμεη αδηθαηνιόγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο, κπνξεί λα επηβιεζνύλ ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ θπξώζεηο 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 33 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δπίζεο, εάλ ν 
αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κπνξεί λα θεξπρζεί 
έθπησηνο ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, εθηόο 
αλ ε θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη αλαγθαία, νπόηε ε παξάηαζε δίλεηαη από ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9°: Πλημμελήρ καηαζκεςή 
Δθ' όζνλ ηα πξνο πξνκήζεηα είδε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο όξνπο ηεο 
ζύκβαζεο ή εκθαλίδνπλ ειαηηώκαηα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 
αληηθαηαζηήζεη , ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 10°: Φόποι - ηέλη - κπαηήζειρ 
Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ 
ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11°: Δξοθληηικόρ λογαπιαζμόρ 
Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο 
πξνκήζεηαο. 
 



ΑΡΘΡΟ 12°: Όποι και διαδικαζία παπαλαβήρ ππομήθειαρ 
Ζ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ θάζε θνξά ελεξγείηαη από ηελ 
αξκόδηα Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο, ε νπνία έρεη νξηζηεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, παξνπζία ηνπ 
αλαδόρνπ. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ζπκβαηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ 
ηέιεηα απόξξηςε ή ηε κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ όπνησλ 
αλσκαιηώλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο 
επηηξνπήο, εληόο ηεο από ηεο ίδηαο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο Η.Π. 
Μεζνινγγίνπ δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ηνύησλ ζε βάξνο θαη γηα 
ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πιένλ πξόζθνξν γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα 
ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγύεζε ηνπ αλαδόρνπ. Ζ παξαιαβή ησλ παξαπάλσ εηδώλ 
ελεξγείηαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ σο ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ 
ρξόλνπ εγγύεζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13°: Πληποθοπίερ και λοιπά ζηοισεία πποζθοπών 
Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα είλαη απνιύησο ππεύζπλνη γηα ηηο πιεξνθνξίεο 
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία (νηθνλνκηθά, ηερληθά θ.η.ι.) ησλ πξνζθνξώλ ηνπο. Σα 
ζηνηρεία απηά ζα είλαη απόιπηα δεζκεπηηθά γηα απηνύο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο πξνκήζεηαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 14° 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ εηδώλ, 
ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ. 
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