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ΑΡ. ΑΠΟΦ.:162/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση
πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ Σχολείων) με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995)
2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
3. Του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209
4. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και
ιδιαίτερα του άρθρου 278
5. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α
160/2014) και ιδιαίτερα του άρθρου 139 & 157
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 ύψους 30.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.0021 για
την «Προμήθεια πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ
Σχολείων)»
7. Την 29/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκαν
οι Επιτροπές των υπηρεσιών του Δήμου (ΑΔΑ: 61ΘΤΩΡΥ-ΧΡΘ)
8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων με χρήση
μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ Σχολείων) με αρ. μελ. 24/2016
9. Την 64/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε
πίστωση 30.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.0021 με ΑΑΥΣΥΜ 358/2016
και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
(ΑΔΑ:76ΠΤΩΡΥ-ΨΡΩ)
10.
Την 93/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
νομική δέσμευση ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.0021 με
ΑΑΥΣΥΜ 358/2016 για την «προμήθεια και εγκατάσταση πινάκων με χρήση
μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου». (ΑΔΑ: Ω9ΔΛΩΡΥ-ΧΦ4)
11.
Την υπ’ αριθ. 68/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε η μελέτη 24/2016 και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του
διαγωνισμού. (ΑΔΑ:6ΞΦΓΩΡΥ-ΡΧΛ)
12. Την 95/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού με ΑΔΑ 7Τ5ΩΡΥ-ΡΨΨ.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση
πινάκων με χρήση μαρκαδόρων για τα σχολεία του Δήμου (ΣΑΤΑ Σχολείων) με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
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Περιγραφή Είδους

Μ. Μ.

Ποσ.

Σχολικοί Ασπροπίνακες
Μαρκαδόροι ασπροπίνακα χρώματος
μαύρου
Σπόγγοι ασπροπίνακα

ΤΕΜ
ΤΕΜ

190
190

ΤΕΜ

190

Τιμή
Μονάδας
(€)
125,00
2,00

Δαπάνη
(€)
23.750,00
380,00

1,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

190,00
24.320,00
5.593,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

29.913,60

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2016, στο Δημαρχείο
Ηλιούπολης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ και η ώρα λήξης 11.30π.μ
2) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νομικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισμοί
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη Οικονομική και την
Τεχνική Προσφορά και τα εξής δικαιολογητικά:
α)

Οι Έλληνες πολίτες:

1.
Εγγυητικής επιστολή συμμετοχής 2% της προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014). Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς των ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που η
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014).
2.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
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 διαχείρισης 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 προς όλα τα ταμεία και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β)

Οι αλλοδαποί:

1.
Εγγυητικής επιστολή συμμετοχής 2% της προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014). Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς των ενενήντα (90) ημερών. Σε περίπτωση που η
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014).
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις 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 της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους.
γ)

Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.
δ)

Οι συνεταιρισμοί:

1.
Εγγυητικής επιστολή συμμετοχής 2% της προεκτιμούμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014). Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του
χρόνου
ισχύος
της
προσφοράς
των
ενενήντα
(90)
ημερών.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014).
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).
ε)

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην
υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία
στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής
ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από
τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο
καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη.
6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.

7) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.
8) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε
σφραγισμένους φακέλους.
9) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις
κρατήσεις υπέρ τρίτων.
10) Αποσφράγιση προσφορών & αξιολόγηση προσφορών
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 με
την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται
από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:
1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή,
α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον
η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης.
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:




Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα..
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό
ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού,
μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Η οικονομική επιτροπή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό για ποσότητα
μικρότερη της προσφερόμενης σε ποσοστό μέχρι και 50%.
Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή
να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150
– 152 του Ν.3463/06.
10) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται μέχρι την
προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα στη παρακάτω διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΔΟΣ: ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Τ.Κ: 16342, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ :Βανικιώτη Ιωάννα
Τηλέφωνο: 210 9970068
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας στην επιτροπή του
διαγωνισμού την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.
11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα
90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
12) Η παράδοση και η εγκατάσταση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει έως
31/12/2016.
13) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα
αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση
από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του
ΕΚΠΟΤΑ.
14) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για
φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο.
15) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς
να υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014). Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 26 παρ.2γ ΕΚΠΟΤΑ,
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Οδηγία 8).
16) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το :
Τμήμα Συντηρήσεων και έργων αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης
Πληροφορίες: Ε. Μητσιάδη
Ταχ. Δ/νση : Σοφ. Βενιζέλου 112
T.K. 16342, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210-9970085
Fax: 210-9970097
Email: efimits@ilioupoli.gr

17) Δημοσίευση
Η απόφαση του δημάρχου, αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της
διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του
νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23
παρ 5), τοιχοκολλάται στην εξώθυρα ή σε άλλο μέρος του δημοτικού ή κοινοτικού
καταστήματος που είναι προορισμένο για το σκοπό αυτό και γνωστοποιείται στους
ενδιαφερόμενους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.(άρθρο 284 παρ.2 Ν.3463/06).
Οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, όπως αυτή της δημοσίευσης περίληψης της
προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, στην περίπτωση του πρόχειρου διαγωνισμού,
είναι σε ισχύ και πρέπει να διενεργούνται. (βλ. ιδίως Ελ.Συν. Πρ. 387/2010 Τμ.
7 και Πράξη 219/2009 του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όμοια η Ελ.
Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 38/2012).
Oι ρυθμίσεις του ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) δεν
επιβάλλουν τη δημοσίευση πριν από τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού,
καθώς με τον νόμο αυτό ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις καταχωρίσεις στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από άλλες νομοθετικές
διατάξεις επιβάλλεται η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, όπως από τις διατάξεις
σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών. (Ελ.Συν.Τμ.7 Πράξη 309/2010)
Ο Ν.3548/2007 δεν εφαρμόζεται σε συνοπτικές διαδικασίες, όπως ο
πρόχειρος διαγωνισμός. Επίσης στις ανωτέρω Πράξεις 387/2010 και 219/2009 του
7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν πρόχειρο διαγωνισμό
προμηθειών δεν αναφέρεται υποχρέωση για τήρηση του Ν.3548/2007.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

