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Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΜΑΡ/01/2013

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.),
με έδρα το Νεκροταφείο Βύρωνα, προκηρύσσει ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό,
για την προμήθεια μαρμάρων προϋπολογιστικής αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (55.000€) πλέον Φ.Π.Α. Οι ποσότητες και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά
είναι τα ακόλουθα:

1. 2.100 m2 Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας ή Μικράς Ασίας πάχους 2cm και

2. 200 m2 Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας ή Μικράς Ασίας πάχους 3cm

3. 50 m2 Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 2cm ή 3cm και

4. 50 m2 πορόλιθου τύπου “Travertino Noce” πάχους 2cm

Τα μάρμαρα Καβάλας ή Μικράς Ασίας πρέπει να είναι καλής ποιότητας, αγυάλιστα,
να μην έχουν κομμούς (σπασίματα), αράχνες, έντονες μαυρίλες, με μέγιστη
απόκλιση χρωμάτων προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο.
Τα μάρμαρα Νάξου δεν θα πρέπει να έχουν κιτρινίλες, ενώ ο πορόλιθος να μην έχει
έντονα ανοίγματα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν την ποιοτική και χρωματική ομοιογένεια με
τα υπάρχοντα.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να προγραμματίσουν επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., τηλεφωνόντας στο 210-7662662, προκειμένου
να έχουν ιδία αντίληψη για την απαιτούμενη ποιότητα.

Τα μάρμαρα Καβάλας ή Μικράς Ασίας και Νάξου θα πρέπει να παραδοθούν σε
αγυάλιστες πλάκες διαστάσεων

220cm x 155cm ή 165cm περίπου

Ο Πορόλιθος θα πρέπει να παραδοθεί σε πλάκες διαστάσεων:

200cm x 120cm ή 130cm ή 140cm περίπου

Κριτήριο ανάθεσης, η χαμηλότερη τιμή.

Η τιμή θα πρέπει να είναι ανά τετραγωνικό και θα περιλαμβάνει τα έξοδα φόρτωσης,
μεταφοράς ασφάλισης και εκφόρτωσης των υλικών προκειμένου να παραδοθούν
ελεύθερα στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. στο Νεκροταφείο Βύρωνα Αττικής.
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ΑΡΘΡΟ 2
Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της διακήρυξης έχει δημοσιευτεί στον Ελληνικό τύπο την Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου 2013.

ΑΡΘΡΟ 3
Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τη διακήρυξη του διαγωνισμού
από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., Νεκροταφείο Βύρωνα, Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες
09:00π.μ. – 13:00μ.μ. Υπεύθυνη, η κυρία Ε. Τριζώνη, τηλ. 210-7662662, φαξ 210-
7647190.
Σε περίπτωση που η διακήρυξη παραληφθεί μέσω Courier με χρέωση των
διαγωνιζομένων, η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη
και σωστή παράδοση της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
εγγράφως στην Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις
κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας διακήρυξης μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Έγγραφη απάντηση θα αποσταλεί με όλες μαζί
τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους εντός του
προαναφερθέντος διαστήματος, εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκυρα στοιχεία
επικοινωνίας (Fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα
πραγματοποιηθεί μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.,
Νεκροταφείο Βύρωνα Τ.Κ. 16233, υπόψη κας Ε. Τριζώνη,  τηλ. 210-7662662, φαξ
210-7647190.
3. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι όταν θα παραλαμβάνουν τη διακήρυξη να
ενημερώνουν τον αρμόδιο με τα στοιχεία της εταιρείας τους (Επωνυμία, Διεύθυνση,
τηλέφωνο, fax, e-mail, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου εταιρείας).
4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 4
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που ασκούν στην Ελλάδα, επάγγελμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο,
συμπεριλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών, των Κοινοπραξιών και των
Ενώσεων Προμηθευτών.

2. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων.
3. Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό:
 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Επιχείρησης (τακτικά και

αναπληρωματικά) κατά το χρόνο της θητείας τους και για δύο (2) χρόνια από
την αποχώρησή τους.

• Οι Εργαζόμενοι της Επιχείρησης, έκτακτοι ή κατέχοντες οργανικές θέσεις.
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• Οι Εργαζόμενοι της Επιχείρησης, έκτακτοι ή κατέχοντες οργανικές θέσεις, οι
οποίοι εργάστηκαν πάνω από τρία (3) χρόνια στην Επιχείρηση και
αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγω.

• Συγγενείς α΄βαθμού των παραπάνω κατηγοριών.
• Τα νομικά πρόσωπα στα οποία είναι διευθυντές ή μέλη της διοίκησης, άτομα

των παραπάνω κατηγοριών.
• Εταιρείες – Επιχειρήσεις που έχουν ως δραστηριότητα αντίστοιχη ή

παραπλήσια με την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. και δραστηριοποιούνται στο χώρο του
κοιμητηρίου Βύρωνα.

• Εταιρείες – Επιχειρήσεις που προμηθεύουν ανταγωνιστές της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.
και δραστηριοποιούνται στο χώρο του κοιμητηρίου Βύρωνα.

• Εταιρείες – Επιχειρήσεις που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
Γλώσσα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’
αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 6
Περιεχόμενο Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να
περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους:
1. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής ο οποίος περιέχει:

I. Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου σύμφωνα με σχετικό Υπόδειγμα που
επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α στην παρούσα, που θα υπογράφεται α) σε
περίπτωση φυσικού προσώπου από το ίδιο ή από το δια συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου εξουσιοδοτούμενο υπό τούτου πρόσωπο,  με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή και β) σε περίπτωση νομικού
προσώπου από τον νόμιμο αυτού εκπρόσωπο, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του από αρμόδια αρχή.

Ειδικότερα θα πρέπει να δηλώνεται ότι:
• Ο Διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους

όρους της διακήρυξης.
• Η προσφορά του διαγωνιζόμενου ισχύει για 90 ημερολογιακές ημέρες από

την ημερομηνία κατάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας
Διακήρυξης.

• Ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που παρέχονται για τον παρόντα διαγωνισμό.

• Ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει τις ιδιότητες που αποκλείονται από τη
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό (Άρθρο 4 §3).

• Ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει πτωχεύσει ως νομικό πρόσωπο καθώς και οι
εταίροι αυτού ως φυσικά πρόσωπα.

II. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.500,00€ ισχύος ενός (1) τουλάχιστον
μηνός από την ημερομηνία λήξεως  της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα
στο Παράρτημα Β.

III. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
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IV. Σε περίπτωση που ο προσφέρον είναι νομικό πρόσωπο απαιτείται η υποβολή
καταστατικού του νομικού προσώπου, τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και
πιστοποιητικό περί μεταβολών του νομικού προσώπου.

2. Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
προσφοράς του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.

Στον ενιαίο φάκελο της Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «Προσφορά».
• Ο τίτλος της Διακήρυξης Υποβολής Προσφορών.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου). Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών του.

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν ευκρινώς:
• Τον τίτλο του φακέλου.
• Τον τίτλο της Διακήρυξης Υποβολής Προσφορών.
• Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου). Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών του.

Οι Προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από το διαγωνιζόμενο, η δε Επιτροπή
Προμηθειών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη
μονογράψει και να τη σφραγίσει.
Η Προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή,
κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 7
Τιμές

Οι τιμές μονάδος ανά m2 των προσφορών πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ (€) και να
αναφέρονται σε παράδοση στον τόπο που καθορίζεται στη Διακήρυξη (Νεκροταφείο
Βύρωνα Αττικής).
Οι τιμές περιλαμβάνουν τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς ασφάλισης και εκφόρτωσης
των υλικών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. στο Νεκροταφείο Βύρωνα
Αττικής.
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) με τον οποίο επιβαρύνονται οι τιμές των
προσφορών πρέπει να ορίζεται χωριστά, διαφορετικά νοείται ότι στην τιμή
περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
Οι τιμές των προσφορών αναγράφονται και αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση διαφοράς θεωρείται ως επικρατέστερη η τιμή που αναγράφεται
ολογράφως.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερομένη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
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απορρίπτονται.
Δεν θεωρείται αντιπροσφορά, και συνεπώς είναι επιτρεπτή, η περαιτέρω βελτίωση
της Προσφοράς του Προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 8
Κατάθεση – Αποσφράγιση Προσφορών και Ανακοίνωση Τιμών

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., Νεκροταφείο
Βύρωνα, 16233 Βύρωνας, μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους:

• είτε καταθέτοντας την
- ή αυτοπροσώπως
- ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,
• είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση Υποβολής

Προσφορών
- ή με συστημένη επιστολή
- ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier).

Στην περίπτωση που οι προσφορές που θα υποβληθούν δεν τηρούν τα οριζόμενα
από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δεν λαμβάνονται υπόψη.
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα
γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών, σε πρώτη δε φάση ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 15:00 με την
παρουσία υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους.
3. Οι προσφορές με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής δεν θα γίνονται αποδεκτές
και οι οικονομικές προσφορές τους δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και πριν την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα ζητήσει από τους υποψήφιους
προμηθευτές των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έχουν γίνει δεκτά, την
προσκόμιση δείγματος για την διενέργεια δοκιμών ελέγχου ποιότητας.
Εάν κατά τους ελέγχους καταλληλότητας του δείγματος εμφανισθούν ποιοτικά
προβλήματα η προσφορά θα απορρίπτεται και η οικονομική προσφορά δεν θα
αποσφραγίζεται, αλλά θα επιστρέφεται.
5. Μετά και τον έλεγχο των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών, παρουσία των υποψηφίων. Για την ημέρα και ώρα της
αποσφράγισης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 9
Ανάδειξη Μειοδότη Προμηθευτή

1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή
με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. μπορεί να ζητήσει την αναβολή, την επανάληψη ή και τη
ματαίωση του διαγωνισμού, χωρίς η ενέργειά της αυτή να δημιουργεί δικαίωμα
αποζημίωσης υπέρ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
3. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μειοδότες με ισότιμες ή
ισοδύναμες προσφορές, τότε διενεργείται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αν και
μετά την διαπραγμάτευση δεν προκύψει μοναδικός μειοδότης, η επιτροπή μπορεί να
εισηγηθεί την ίση κατανομή του αντικειμένου του διαγωνισμού στους ισοψηφήσαντες.
Σε διαφορετική περίπτωση ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται.
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4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός μειοδότη ανά επιμέρους
υλικό η επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί τις επιμέρους κατανομές των υλικών. Λόγω
της περίπτωσης αυτής οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για
επιμέρους υλικά και όχι για το σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 10
Υπογραφή σύμβασης

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου προμηθευτή, αποστέλλεται σε αυτόν έγγραφη
ανάθεση που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία της προμήθειας. Από την ημέρα της
ανακοίνωσης αυτής, ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να
προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), προσκομίζοντας
εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, για ποσό που αντιστοιχεί στο
10% της αξίας της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς τον ΦΠΑ. (Υπόδειγμα
εγγυητικής επιστολής στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

ΑΡΘΡΟ 11
Παράδοση – Ποιοτικός Έλεγχος και Παραλαβή

1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό τμηματικά κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. για την ποσότητα και τον επιθυμητό
χρόνο παράδοσης. Η έγγραφη ειδοποίηση θα αποστέλλεται στον Προμηθευτή
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης.
Έναρξη παραδόσεων: Σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Ολοκλήρωση παραδόσεων: Εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, σε κάθε δε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει-φορτώσει, το υλικό,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
3. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του
Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον
ημερολογιακές ημέρες πριν την αρχικώς συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης.
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος μετάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά του
Προμηθευτή φόρτωσης-παράδοσης πέραν της ανωτέρω προθεσμίας (10 ημερών)
συνιστά λόγο αυτόματης έκπτωσης του Προμηθευτή με απλή εξώδικη όχληση από
την πλευρά της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. Μετάθεση γίνεται και σε περίπτωση σοβαρότατων
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη
βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης,
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Τόπος  παράδοσης των υλικών είναι οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., στο
Νεκροταφείο Βύρωνα Αττικής.
Τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς, ασφάλισης και εκφόρτωσης των υλικών μέχρι τον
τόπο παράδοσής τους,  βαρύνουν τον Προμηθευτή.
5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης του
υλικού, θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. στο Βύρωνα Αττικής, όπου
και θα υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
Κατά την διενέργεια των ελέγχων δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος του
προμηθευτή.
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6. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκονται
κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. έχει το δικαίωμα, μόνη
να προβεί στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.
7. Στην περίπτωση που το υλικό, κατά τον ποιοτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι μέρος ή
το σύνολο του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τότε
δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την απομάκρυνση και αντικατάστασή του με
έξοδα του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12
Τρόπος Πληρωμής

1. Το τίμημα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί ή να αναπροσαρμοστεί για
οποιαδήποτε λόγω ή αιτία καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης, καθόσον ο
προμηθευτής έλαβε υπόψη του όλους τους παράγοντες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν το κόστος κατασκευής των υλικών. Για το λόγο δε αυτό δεν δύναται να
επικαλεστεί το άρθρο 388 ΑΚ περί απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών,
παραιτούμενος δε ανεπιφύλακτα από κάθε τέτοιο δικαίωμα. Σε κάθε δε περίπτωση ο
προμηθευτής δηλώνει παραίτηση, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα  του
να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος αυτού ή τη λύση της σύμβασης
που θα υπογραφεί, καθόσον αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο της αύξησης
του κόστους κατασκευής, εγγυώμενος  την ακρίβεια του προϋπολογισμού του
κοστολογίου του.
2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, με τις παραδόσεις ως εξής:
2.1. Σε τέσσερις (4) μήνες από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε
τμηματικής παράδοσης.
2.2. Για την πληρωμή θα απαιτούνται υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω έγγραφα:

• Επίσημο Τιμολόγιο & Δελτίο Αποστολής.
• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
• Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 13
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., ο Προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση μη προσέλευσής του μέσα στην προθεσμία που
του ορίστηκε για να υπογράψει τη Σύμβαση, καθώς και στις παρακάτω περιπτώσεις :

• Μη εκτέλεσης παράδοσης-φόρτωσης εντός της επιπλέον προθεσμίας των
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αρχικά  συμφωνηθείσα
ημερομηνία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
11 της παρούσας διακήρυξης.

• Μη απομάκρυνσης και αντικατάστασης του υλικού που κατά τον ποιοτικό
έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι μέρος ή το σύνολο του, δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, εντός της προθεσμίας των δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών που δίνεται τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε δε περίπτωση ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος για μη εκπλήρωση των
εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων ή των γραπτών εντολών που του δίδονται
σύμφωνα με την Σύμβαση.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται
στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται ενδεικτικά
είναι:

• Η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά
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περίπτωση.
• Η εκτέλεση όλης της ανεκτέλεστης προμήθειας, σε βάρος του εκπτώτου

Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

• Ο καταλογισμός στον ανάδοχο προστίμου για το τμήμα του αντικειμένου της
Σύμβασης για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου
καθορίζεται με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της
Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε..

Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. με
αναλυτική έκθεση των αξιώσεων της και προθεσμία για την εκτέλεσή τους. Η
προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.. Η ειδική
πρόσκληση και οι τασσόμενες με αυτήν προθεσμίες δεν ανατρέπουν τις
υποχρεώσεις του Προμηθευτή αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και
τις συνέπειες τυχόν υπέρβασης των προθεσμιών.
Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης του
Προμηθευτή που θα ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της
Συμβάσεως απορρέοντα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη και η επιμέτρηση της προμήθειας
προϊόντων που έχουν παραδοθεί.

ΑΡΘΡΟ 14
Ανώτερη Βία

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. γραπτά και εντός
48 ωρών, κάθε περίπτωση ανώτερης βίας διαφορετικά δεν μπορεί να επικαλεστεί
αυτή. Λόγοι ανώτερης βίας θεωρούνται ενδεικτικά γεγονότα που επιφέρουν αδυναμία
παράδοσης των υλικών εκ μέρους του προμηθευτή μέσα στους συμβατικούς
χρόνους και που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητά του. Ως λόγοι ανώτερης βίας
θεωρούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

• Η γενική ή μερική απεργία στο εργοστάσιο του προμηθευτή χωρίς
υπαιτιότητά του.

• Πόλεμος.
• Η γενική ή μερική πυρκαγιά, η οποία συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών

στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
• Πλημμύρα που έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του εργοστασίου του

προμηθευτή.
• Σοβαρή βλάβη στα μηχανήματα κατασκευής των υλικών.
• Σεισμός, συνέπεια του οποίου προκαλείται διακοπή λειτουργίας του

εργοστασίου του προμηθευτή.
• Αποκλεισμός Μεταφορών και για όσο χρόνο υφίσταται.

2. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επέλευση του
περιστατικού, που συνιστά ανώτερη βία, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει
στην Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των αρμόδιων Αρχών για την
αιτιολόγηση της παράτασης του χρόνου παράδοσης, οπότε συζητείται από κοινού
εάν θα συνεχισθεί ή όχι η σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 15
Ενστάσεις

Όλες οι ενστάσεις απευθύνονται στην Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. και υποβάλλονται εγγράφως
στην έδρα της.
1. Ένσταση κατά της Διακήρυξης Υποβολής Προσφορών ασκείται μέσα πέντε (5)
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εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση της Διακήρυξης.
2. Ενστάσεις κατά της συμμετοχής Προμηθευτή ασκούνται την ημέρα

αποσφράγισης των προσφορών ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή
αυτή δεν αναβάλει ή διακόπτει το διαγωνισμό, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή
Προμηθειών, η οποία και εκδίδει σχετική αιτιολογημένη απόφαση.
Ένσταση κατά της συμμετοχής Προμηθευτή σε οποιοδήποτε στάδιο του
διαγωνισμού κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης.

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων διαγωνισμού, ασκούνται εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία του σχετικού πρακτικού.

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφερμένους, δεν γίνονται δεκτές.

5. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως, κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση των αρμόδιων οργάνων της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16
Εκχώρηση – Διαφορές

1. Ο προμηθευτής δεν θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, είτε μερικά, είτε ολικά τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που θα απορρέουν από τη σύμβαση που θα
υπογραφεί, σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της
Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.
2. Η κυριότητα επί των υλικών μεταβιβάζεται αυτόματα από τον προμηθευτή στην
Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., αμέσως μόλις τα υλικά παραδοθούν από αυτόν και παραληφθούν
από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.
3. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. και
προμηθευτή θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.



10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

Δηλώνω υπευθύνως ως………………………... (αναγράφεται η ιδιότητα
υπογράφοντος) της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ ότι:

1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης
ΜΑΡ/01/2012.

2. Η προσφορά που υποβλήθηκε ισχύει για 90 ημερολογιακές ημέρες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Δεν έχουν γίνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
για τον παρόντα διαγωνισμό.

4. Δεν υφίστανται οι ιδιότητες που αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό (Άρθρο 4 §3).

5. Η εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει ως νομικό πρόσωπο καθώς και οι εταίροι αυτής ως
φυσικά πρόσωπα.

……………2013
Ο Υπευθύνως Δηλών

Όνομα:…………..
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

Θεώρηση Υπογραφής
………………………..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης   ………………

Προς
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε.
Νεκροταφείου Βύρωνα
Τ.Κ. 162 33 Βύρωνας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………  ΕΥΡΩ ………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………(και
ολογράφως)……………………………υπέρ  της εταιρείας ………………………Δ\νση
……………………………………………δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο
διαγωνισμό της …………για την προμήθεια ………………….., με την υπ. αρ.
………………δ/ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας
υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς

την Επιτροπή Προμηθειών της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. για τον διαγωνισμό προμήθειας

Μαρμάρων Αρ. Διαγωνισμού: ΜΑΡ/01/2012.

Ο υπογεγραμμένος …………………………………… ως νόμιμος εκπρόσωπος της

εταιρείας .......................................................................... με έδρα

..........................................................., οδός ........................................................... ..........,

αρ. ..............., Τηλ. .............................., Φαξ ..............................  αφού μελέτησα με

προσοχή τη διακήρυξη, αποδεχόμενος τους όρους της,

Προσφέρω

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΤΙΜΗ σε € ανά m2

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΤΙΜΗ σε € ανα m2

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1

Ημίλευκο Μάρμαρο σε πλάκες

Διαστάσεων:

220cm x 155cm & πάχους 2cm ή

220cm x 165cm & πάχους 2cm

2

Ημίλευκο Μάρμαρο σε πλάκες

Διαστάσεων:

220cm x 150cm & πάχους 3cm ή

220cm x 165cm & πάχους 3cm

3

Λευκό Μάρμαρο Νάξου σε πλάκες

Διαστάσεων:

220cm x 150cm & πάχους 2cm ή

220cm x 165cm & πάχους 2cm

4

Λευκό Μάρμαρο Νάξου σε πλάκες

Διαστάσεων:

220cm x 150cm & πάχους 3cm ή

220cm x 165cm & πάχους 3cm

5
Πορόλιθος διαστάσεων:
200cm x 120cm πάχους 2cm ή

130cm ή 140cm

Στις πιο πάνω τιμές ανά τετραγωνικό δεν περιλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α., ενώ
περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα ασφάλισης, φόρτωσης, μεταφοράς και
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εκφόρτωσης των υλικών προκειμένου να σας παραδοθούν ελεύθερα στο χώρο σας στο
Νεκροταφείο Βύρωνα.

Ημερομηνία ............................
Ο προσφέρων

Υπογραφή - Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ……………………………
Κατάστημα                ……………………………
(Δ/νση οδός - αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης   ………………………..

Προς
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε.
Νεκροταφείου Βύρωνα
Τ.Κ. 162 33 Βύρωνας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……………  ΕΥΡΩ   ……..

-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……(…………………..) στο
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας
………………………με το διακριτικό τίτλο
………………Δ\νση:……………………………,  για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της με αριθμό ……………………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια ………………………(αρ.διακ/ξης………………..) και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας  …………ΕΥΡΩ αυτής.

-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί  ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο
ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμιά ισχύ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΡ/01/2013

Στο Βύρωνα σήμερα …………….. και στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα» που εδρεύει στο
Νεκροταφείο Βύρωνα, οι υπογράφοντες, αφενός ο κος
………………………………,…………………………, που ενεργεί  κατ΄ εντολή και για
λογαριασμό ως νόμιμος εκπρόσωπος  της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
«Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα» και αφετέρου ο
κος…………………………… που ενεργεί ως νόμιμος  εκπρόσωπος της εταιρείας
……………….………… που εδρεύει στην ........…………,
οδός……………………………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Σύμφωνα με την από xx/xx/2012 προσφορά της παραπάνω δεύτερης των
συμβαλλομένων που θα αποκαλείται για λόγους συντομίας «Προμηθευτής»,
ανατίθεται  σε αυτήν από την πρώτη των συμβαλλομένων, που θα  αποκαλείται για
λόγους συντομίας «Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.», το έργο της προμήθειας μαρμάρων, με τους
παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ  1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ

Αυτή η σύμβαση αφορά την προμήθεια:

1. 2.100 m2 Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας ή Μικράς Ασίας πάχους 2cm και

2. 200 m2 Ημίλευκο μάρμαρο Καβάλας ή Μικράς Ασίας πάχους 3cm

3. 50 m2 Λευκό μάρμαρο Νάξου πάχους 2cm ή 3cm και

4. 50 m2 πορόλιθου τύπου “Travertino Noce” πάχους 2cm

Τα μάρμαρα Καβάλας ή Μικράς Ασίας πρέπει να είναι καλής ποιότητας, αγυάλιστα,
να μην έχουν κομμούς (σπασίματα), αράχνες, έντονες μαυρίλες, με μέγιστη
απόκλιση χρωμάτων προς το λευκό και ελάχιστη προς το γκρίζο.
Τα μάρμαρα Νάξου δεν θα πρέπει να έχουν κιτρινίλες, ενώ ο πορόλιθος να μην έχει
έντονα ανοίγματα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν την ποιοτική και χρωματική ομοιογένεια με
τα υπάρχοντα.

Η τιμή κατά την ημερομηνία παράδοσης της εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε στο
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Βύρωνα Αττικής κάθε τμηματικής ποσότητας είναι:
………………

Στην τιμή ανά τετραγωνικό θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς
ασφάλισης και εκφόρτωσης των υλικών προκειμένου να παραδοθούν ελεύθερα στις
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. στο Νεκροταφείο Βύρωνα Αττικής.

Η κατά τα άνω οριζόμενη τιμή χρέωσης θα επιβαρύνεται με τον εκάστοτε
αναλογούντα Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ  2
ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό τμηματικά (400m2

έως 600 m2) κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. για την
ποσότητα και τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. Η έγγραφη ειδοποίηση θα
αποστέλλεται στον Προμηθευτή δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τον επιθυμητό
χρόνο παράδοσης.
Έναρξη παραδόσεων: Σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ολοκλήρωση παραδόσεων: Εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, σε κάθε δε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας.

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει-φορτώσει, το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

3. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. να μετατίθεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του
Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες πριν την αρχικώς συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης. Στην
περίπτωση αυτή ο χρόνος μετάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
ημέρες. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση από την πλευρά του Προμηθευτή
φόρτωσης-παράδοσης πέραν της ανωτέρω προθεσμίας (10 ημερών) συνιστά
λόγο αυτόματης έκπτωσης του Προμηθευτή με απλή εξώδικη όχληση από την
πλευρά της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. Μετάθεση γίνεται και σε περίπτωση σοβαρότατων
λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανώτερη βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης -
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

4. Τόπος  παράδοσης των υλικών είναι οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., στο
Νεκροταφείο Βύρωνα Αττικής.
Τα έξοδα φόρτωσης, μεταφοράς, ασφάλισης και εκφόρτωσης των υλικών μέχρι
τον τόπο παράδοσής τους,  βαρύνουν τον Προμηθευτή.

5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης του
υλικού, θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. στο Βύρωνα Αττικής,
όπου και θα υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.
Κατά την διενέργεια των ελέγχων δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος του
προμηθευτή.

6. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκονται
κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων, η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. έχει το δικαίωμα,
μόνη να προβεί στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.

7. Στην περίπτωση που το υλικό, κατά τον ποιοτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι μέρος ή
το σύνολο του, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
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τότε δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την απομάκρυνση και
αντικατάστασή του με έξοδα του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ  3
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Το συνολικό τίμημα είναι σταθερό και δεν μπορεί να αυξηθεί ή να
αναπροσαρμοστεί για οποιαδήποτε λόγω ή αιτία καθ΄ όλη την διάρκεια της
σύμβασης, καθόσον ο προμηθευτής έλαβε υπόψη του όλους τους παράγοντες που
θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος κατασκευής των υλικών. Για το λόγο δε
αυτό δεν δύναται να επικαλεστεί το άρθρο 388 ΑΚ περί απρόβλεπτης μεταβολής
συνθηκών, παραιτούμενος δε ανεπιφύλακτα από κάθε τέτοιο δικαίωμα. Σε κάθε δε
περίπτωση ο προμηθευτής δηλώνει παραίτηση, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε
δικαίωμα  του να αξιώσει αύξηση ή αναπροσαρμογή του τιμήματος αυτού ή τη λύση
της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθόσον αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τον κίνδυνο
της αύξησης του κόστους κατασκευής, εγγυώμενος  την ακρίβεια του
προϋπολογισμού του κοστολογίου του.
2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, με τις παραδόσεις ως εξής:
2.1. Σε τέσσερις (4) μήνες από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε
τμηματικής παράδοσης.
2.2. Για την πληρωμή θα απαιτούνται υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω έγγραφα:

• Επίσημο Τιμολόγιο & Δελτίο Αποστολής.
• Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
• Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., ο Προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση μη προσέλευσής του μέσα στην προθεσμία
που του ορίστηκε για να υπογράψει τη Σύμβαση, καθώς και στις παρακάτω
περιπτώσεις :

• Μη εκτέλεσης παράδοσης-φόρτωσης εντός της επιπλέον προθεσμίας των
δέκα (10) ημερών από την αρχικά  συμφωνηθείσα ημερομηνία, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 της παρούσας
διακήρυξης.

• Μη απομάκρυνσης και αντικατάστασης του υλικού που κατά τον ποιοτικό
έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι μέρος ή το σύνολο του, δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, εντός της προθεσμίας των δέκα (10)
ημερών που δίνεται τον Προμηθευτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 7 του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε δε περίπτωση ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος για μη εκπλήρωση των
εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων ή των γραπτών εντολών που του δίδονται
σύμφωνα με την Σύμβαση.
Στον Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται
στην απόφαση αυτή. Κυρώσεις που αθροιστικά ή διαζευκτικά επιβάλλονται
ενδεικτικά είναι:

• Η ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά
περίπτωση.

• Η εκτέλεση όλης της ανεκτέλεστης προμήθειας, σε βάρος του εκπτώτου
Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν στη σχετική
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

• Ο καταλογισμός στον ανάδοχο προστίμου για το τμήμα του αντικειμένου της
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Σύμβασης για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος. Το ύψος του προστίμου
καθορίζεται με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της
Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε..

Της έκπτωσης προηγείται πάντοτε ειδική πρόσκληση από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. με
αναλυτική έκθεση των αξιώσεων της και προθεσμία για την εκτέλεσή τους. Η
προθεσμία πρέπει να είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.. Η ειδική
πρόσκληση και οι τασσόμενες με αυτήν προθεσμίες δεν ανατρέπουν τις
υποχρεώσεις του Προμηθευτή αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και
τις συνέπειες τυχόν υπέρβασης των προθεσμιών.
Όταν οριστικοποιηθεί η έκπτωση, μετά την εκδίκαση ενδεχόμενης ένστασης του
Προμηθευτή που θα ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών, εκκαθαρίζονται τα εκ της
Συμβάσεως απορρέοντα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Για την οριστική εκκαθάριση λαμβάνεται υπόψη και η επιμέτρηση της προμήθειας
προϊόντων που έχουν παραδοθεί.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. γραπτά και εντός
48 ωρών, κάθε περίπτωση ανώτερης βίας διαφορετικά δεν μπορεί να επικαλεστεί
αυτή. Λόγοι ανώτερης βίας θεωρούνται ενδεικτικά γεγονότα που επιφέρουν αδυναμία
παράδοσης των υλικών εκ μέρους του προμηθευτή μέσα στους συμβατικούς
χρόνους και που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητά του. Ως λόγοι ανώτερης βίας
θεωρούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

• Η γενική ή μερική απεργία στο εργοστάσιο του προμηθευτή χωρίς
υπαιτιότητά του.

• Πόλεμος.
• Η γενική ή μερική πυρκαγιά, η οποία συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών

στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
• Πλημμύρα που έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του εργοστασίου του

προμηθευτή.
• Σοβαρή βλάβη στα μηχανήματα κατασκευής των υλικών.
• Σεισμός, συνέπεια του οποίου προκαλείται διακοπή λειτουργίας του

εργοστασίου του προμηθευτή.
• Αποκλεισμός Μεταφορών και για όσο χρόνο υφίσταται.

2. Μέσα σε 15 ημέρες από την επέλευση του περιστατικού, που συνιστά ανώτερη
βία, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. όλα τα
απαιτούμενα έγγραφα των αρμόδιων Αρχών για την αιτιολόγηση της παράτασης του
χρόνου παράδοσης, οπότε συζητείται από κοινού εάν θα συνεχισθεί ή όχι η
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο Προμηθευτής κατέθεσε σαν εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσης, τον υπ΄αριθμ……………………………………εγγυητικής επιστολής
ποσού………………….. της Τράπεζας…………………………

2. Η παραπάνω εγγυητικής επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μέσα σε 15
ημέρες μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την καλή
παραλαβή από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. του συνόλου των υπό προμήθεια μαρμάρων.



19

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1. Ο προμηθευτής δεν θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, είτε μερικά, είτε ολικά τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που θα απορρέουν από τη σύμβαση, σε
οποιοδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

2. Η κυριότητα επί των υλικών μεταβιβάζεται αυτόματα από τον προμηθευτή στην
Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε., αμέσως μόλις τα υλικά παραδοθούν από αυτόν και
παραληφθούν από την Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

3. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. και
προμηθευτή θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το
Ελληνικό.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο πρωτότυπα.

Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΔΙΑΚ.ΔΙΑΓ. ΜΑΡ/01/2012


