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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά διακηρύσσει Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, για την προµήθεια µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο Τ.Κ. Αγίου Πνεύµατος», σύµφωνα µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 
ΆΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 
1. τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, 
2. τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»,   
3. τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων». 
4. Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών» 
Τα επιµέρους στοιχεία της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και του αναδόχου, κατά 

σειρά ισχύος, είναι: 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Η Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ο προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου. 
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη θεωρηµένη µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Εµµανουήλ Παππά. 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο 
Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 12.186,80 € συν 
2.802,96 € Φ.Π.Α. (23% ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 14.989,76 ευρώ. 

Ενδέχεται να µην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της 
σύµβασης. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" µε 
ποσοστό συγχρηµατοδότησης 95% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός 
ΣΕ082/08280000). 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 950169 και πρόκειται για έργο της πράξης µε τίτλο 
«Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς 
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και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας, δηµοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λ.π. (L321-2)». 

 
ΆΡΘΡΟ 3ο 

Χρόνος , τόπος διαγωνισµού και απαραίτητα δικαιολογητικά 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 16/5/2015 και από ώρα 10:00 π.µ. έως 11:00 π.µ., 

ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου, στην Αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά, στο ∆ηµαρχείο, στην Τ.Κ. Χρυσού. 

Εάν ο διαγωνισµός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία 
θα επαναληφθεί την επόµενη εβδοµάδα, την ίδια ηµέρα και ώρα. 

Τα τεύχη για τον διαγωνισµό είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.empapas.gr, 
ενώ πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23213-52640 (κ. 
∆οχτίνη Κουκουλά) µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το 
αντικείµενο της προµήθειας. 

Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µέσω του 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή Μον. Ε.Π.Ε. ή 
Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι 
Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί 
από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο 
τοποθετούνται και όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά . 

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του ∆ήµου. 

Η Προσφερόµενη τιµή θα αναγράφεται στο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, αριθµητικώς ανά 
είδος (χωρίς το ΦΠΑ) και συγκεντρωτικά για το σύνολο της προµήθειας. 

Η συνολική προσφερόµενη τιµή (Συνολική ∆απάνη µε τον ΦΠΑ) θα αναγράφεται και ολογράφως 
στο ανωτέρω έντυπο και υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας των αριθµητικών αναγραφών. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπ’ όψη η συνολική προσφερόµενη τιµή (συνολική 
δαπάνη µε τον ΦΠΑ). 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη 
της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από 
την Υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο 
από τη ∆ιακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν τιµές για όλα τα είδη του προϋπολογισµού. ∆εν 
γίνονται δεκτές προσφορές για επιµέρους είδη. 
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Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινής αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους 
τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό η οποία θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο Εµµανουήλ 
Παππά. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της καθαρής προϋπολογισθείσης αξίας 
(χωρίς το Φ.Π.Α.). Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από 
ΜΜΕ ή ενώσεις τους. Για τον υπολογισµό της εγγύησης απαιτείται η προσκόµιση από τους 
διαγωνιζοµένους, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 
αναγράφονται τα προσφερόµενα είδη. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση 
συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισις ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 
του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό (Ασφαλιστική 
και φορολογική ενηµερότητα) 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, το οποίο θα εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίσταται 
νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή 
της από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσης καθώς 
και των Τεχνικών Προδιαγραφών και τους δέχεται όλους ανεπιφύλακτα. Στην υπεύθυνη 
δήλωση θα δηλώνεται επίσης ότι όλα τα προσφερόµενα υλικά υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις 
των Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης. 

8. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκοµίσουν το ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή 
νόµιµη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση 
εκπροσώπησης. 

Τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους (καταστατικό, 
τυχόν τροποποιήσεις, από τα οποία εκτός των άλλων να προκύπτει και το εξουσιοδοτηµένο όργανο ή 
φυσικό πρόσωπο, που µπορεί να αποφασίσει για την συµµετοχή στον διαγωνισµό. Επίσης, θα πρέπει 
να υπάρχει σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό τους, απόφαση συµµετοχής τους στον 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και ορισµός του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου τους. 

Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει στην Ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής 
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πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι «η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της 
ένωσης αλληλεγγύως». Πιστοποιητικό σκοπιµότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 
ΜΜΕ στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται 
στο εδάφιο (2) της περίπτωσης (ε) της παρ.2 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό 
δύναται να προσκοµισθεί εντός δεκαπέντε ηµερών από τη διενέργεια. 

Οι Συνεταιρισµοί που υποβάλλουν προσφορά θα προσκοµίσουν επιπλέον των αναφερόµενων 
ανωτέρω δικαιολογητικών και ι) όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 
εκπροσώπηση τους, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη 
σύσταση τους, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων τους ιι) 
βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι  λειτουργεί νόµιµα.  
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού 

Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το 
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφορά τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο, µέσα 
στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’. Οι µετέχοντες θα διαγωνισθούν 
προσφέροντας τιµές µονάδος στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης της Υπηρεσίας. Οι 
προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπο οικονοµικής προσφοράς (ξεχωριστό για κάθε οµάδα υλικών) 
που χορηγείται για το λόγο αυτό µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Το/Τα έντυπα της Οικονοµικής 
Προσφοράς θα πρέπει να έχουν συµπληρωµένες τις επιµέρους τιµές µονάδας των ειδών της οµάδας (ή 
οµάδων) για τις οποίες υποβάλλει προσφορά ο προµηθευτής καθώς και τα επιµέρους γινόµενα (τιµή 
µονάδος επί την ποσότητα του είδους) και το τελικό άθροισµα της συνολικής δαπάνης της κάθε 
οµάδας. Οικονοµικές Προσφορές που έχουν προσφερόµενη τιµή είδους µεγαλύτερη από την τιµή του 
Προϋπολογισµού της µελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα.  
∆εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 

Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη µεταφορά και την παράδοσή 
τους στις αποθήκες του ∆ήµου. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί αυθηµερόν σε δύο στάδια. Στο 1ο στάδιο θα εξεταστούν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και συµβατότητας της κάθε προσφοράς µε τα ζητούµενα στοιχεία ενώ 
στο 2ο στάδιο θα ανοιχτούν οι οικονοµικές προσφορές όσων κρίθηκαν από το 1ο στάδιο ότι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ∆ήµου και θα αναδειχθεί ο ανάδοχος µε βάση τη χαµηλότερη 
προσφερόµενη τιµή. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε 
την παρακάτω διαδικασία: 

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών, µε τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και 
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παραµένει σφραγισµένος, προκειµένου να αποσφραγισθεί µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και µόνο για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές. 

Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων αποφασίζει για τους 

αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους και την εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντος ή δεν θα είναι σύµφωνες µε τους 
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. 

Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.  

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους 
ενδιαφεροµένους. 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαµβάνουν 
γνώση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων των προσφορών που 
υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση 
τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και ο οποίος 
προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών. 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε το κριτήριο της χαµηλότερης προσφοράς όπως 
καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, λαµβάνοντας υπόψη: 

1. τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
2. τον ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
3. την προσφερόµενη τιµή  

 
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή (ανά οµάδα 

ειδών) εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται 
αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης , για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης  , 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής . 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ενστάσεις 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλονται εγγράφως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 
15 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης και µόνο κατά την αποσφράγιση των προσφορών ή µέχρι και 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας αυτού. Για τις ενστάσεις τελεσίδικα 
αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.  

Προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλει όποιος έχει έννοµο 
συµφέρον σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 227 του Ν. 3852/2010. Οποιοδήποτε άλλο ένδικο 
βοήθηµα υποβάλλεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΆΡΘΡΟ 7ο 
Γενικοί Όροι 

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 
εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύµβασης, ύψους 5% επί του συµβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. 

Η παράδοση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει συγκεντρωτικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες του 
∆ήµου, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και µετά από έγγραφη ενηµέρωση του προµηθευτή .  

Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). Η 
πληρωµή µπορεί να γίνει τµηµατικά αφού παραληφθούν οι αντίστοιχες ποσότητες της προµήθειας και 
υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής. 

Στην συµβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 
οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή: 

1. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,1%. 
2. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4 %. 
3. Τέλος χαρτοσήµου επί της κράτησης (α)  

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (βάσει 
του Πρακτικού Οδηγού από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο των ∆ηµοσίων Συµβάσεων), 
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. 

Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα δηµοσιευθεί µία φορά στην ιστοσελίδα 
του ∆ήµου και στον ηµερήσιο τύπο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας. 
 

        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
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