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Θέρµης» 
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Προϋπολογισµός: 32.778,04 € 
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ΟΡOI ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης Ν. Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη, την µε αριθµό 100/2013 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας 

και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης. περί έγκρισης  διενέργειας της προµήθειας 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην υπ αριθµ 52/2013 σχετική µελέτη προµήθειας ειδών 

καθαριότητας και πρόβλεψης για την ύπαρξη σχετικών κωδικών αριθµών στον 

προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014, την υπ αριθµ 511/2013 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης περί έγκρισης εκτέλεσης της προµήθειας µε ανοικτό 

διαγωνισµό και την υπ αριθµ 531/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης  και έγκρισης των όρων διακήρυξης, διακηρύσσει ότι 

εκτίθεται σε ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό και µε σφραγισµένες προσφορές, για 

την ανάδειξη µειοδότη µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών της 

µελέτης, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισµού 32.778,04 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών, για διάστηµα εννιά (9) 

µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας 

και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης και µε τους παρακάτω όρους: 

 

 

Άρθρο 1° 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις: 

α) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

β)  Της ΥΑ 11389/93 "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" (ΕΚΠΟΤΑ) 

γ) Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 

2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 



  ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2

δ)Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –

Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

στ) Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 

αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων 

διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

ζ)Της υπ’αριθµ. Π1/3306/12-11-2010 απόφασης του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12-11-2010), µε την οποία εξαιρούνται από την ένταξη στο ενιαίο 

πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π.), οι προµήθειες ειδών, των οποίων η δαπάνη κατά κωδικό 

είδους, δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

η)Της απόφασης του Υπ. Οικονοµίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ 

1789/12.11.2010 µε την οποία το όριο για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού 

καθορίστηκε σε 60.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

θ)Τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 4 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/12-

12-2012 τεύχος Α, Ν 4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013) σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία 

ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων 

ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και 

δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 

Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 

οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 

 

 

Άρθρο 2° 

Συµβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η παρούσα διακήρυξη. 

β) Η γενική συγγραφή των υποχρεώσεων & οι τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Η τεχνική έκθεση 

δ) Ο προϋπολογισµός της προµήθειας  

ε) Η τεχνική προσφορά του αναδόχου. 

στ) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου  

 

Άρθρο 3° 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θέρµης 

(γραφείο ∆νσης Πρασίνου), 2ο χλµ Θέρµης – Τριαδίου, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισµού, στις 27/12/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα από 08.30 

µ.µ.(ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) µέχρι 09.00 µ.µ.(ώρα λήξης παράδοσης 

προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών. Αν για 

οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, τότε 

αυτός θα γίνει την 03/01/2014 ηµέρα  Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 
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Άρθρο 4° 

Προϋπολογισµός προµήθειας 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

32.778,04 µε Φ.Π.Α. 23%.  

 

Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί αντίστοιχα από ίδιους πόρους του νπ των 

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης, 

οικονοµικού προϋπολογισµού έτους 2014 (Αποφ. ∆/κου Συµβουλίου 100/2013) 

 

ΚΑ 15.6634.001τίτλος «Προµήθεια ειδών -  υλικών καθαριότητας για τους παιδικούς – 

βρεφονηπιακούς σταθµούς» ποσό 15.818,80 ευρώ 

 

ΚΑ 15.6634.001τίτλος «Προµήθεια ειδών -  υλικών καθαριότητας για τους παιδικούς – 

βρεφονηπιακούς σταθµούς» ποσό 16.959,24 ευρώ 

 

 

 

 Άρθρο 5ο  

Είδη και ποσότητες   

 

1. ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ    

     

Α/Α ΕΙ∆Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30*100 ΤΕΜ 30 

2 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ - ΛΑ∆ΟΧΑΡΤΟ 12m ΤΕΜ 46 

3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4L ΤΕΜ 106 

4 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt ΤΕΜ 18 

5 

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ - ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΣΚΕΥΗ, 4 

ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜ 15 

6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ 4L ΤΕΜ 11 

7 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ 1L ΤΕΜ 11 

8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (4L) ΤΕΜ 26 

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 

(ΣΥΣΚ 50ΤΕΜ) ΣΥΣ 50 

10 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4L ΤΕΜ 250 

11 ΒΑΜΒΑΚΙ Υ∆ΡΟΦΙΛΟ 150ΓΡ  ΤΕΜ 15 

12 ΓΑΝΤΙΑ LATEX SML ΜΕΓΕΘΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ (100ΤΕΜ) ΚΟΥΤΙ 220 

13 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX– ΖΕΥΓΟΣ ΤΕΜ 35 

14 ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ  ΖΕΥΓ 75 

15 ∆ΙΑΛΥΤΙΚΑ ΑΛΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2,5 kg ΤΕΜ 11 

16 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΠΟΝΤΑ 300ML ΤΕΜ 30 

17 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ 300ML ΤΕΜ 30 

18 ΖΕΛΕ  ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 4lt (ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ)  ΤΕΜ 8 
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19 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4L ΤΕΜ 60 

20 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ 1000ΤΕΜ ΤΕΜ 7 

21 ΚΕΖΑΠ ΤΕΜ 80 

22 ΚΕΣΕ∆ΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (50 ΤΕΜ) ΤΕΜ 19 

23 ΚΕΣΕ∆ΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (50 ΤΕΜ) ΤΕΜ 16 

24 ΚΟΥΒΑΣ 13L ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ  ΤΕΜ 15 

25 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20 ΤΕΜ ΤΕΜ 200 

26 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ 10kg ΤΕΜ 9 

27 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4L ΤΕΜ 70 

28 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ 300m ΦΑΡ∆ΟΣ 29cm ΤΕΜ 38 

29 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΕΥΚΟ ΛΟΣΙΟΝ 70% 410ml ΤΕΜ 130 

30 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350ML  ΤΕΜ 150 

31 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ (20ΤΕΜ) ΣΥΣ 42 

32 ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΕΜ 15 

33 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 20ΤΕΜ ΤΕΜ 100 

34 ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ 32ΕΚ x 14Μ  ΤΕΜ 50 

35 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ (ΣΥΣΚ. 50ΤΕΜ) ΣΥΣ 39 

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 42*50 ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 20 ΤΕΜ ΣΥΣ 85 

37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΓΑΣ (65χ85) ΣΕ ΚΙΛΑ ΚΙΛΟ 350 

38 ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC 500 ΓΡ ΤΕΜ 120 

39 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 15kg ΤΕΜ 26 

40 ΣΚΟΥΠΑ & ΚΟΝΤΑΡΙ 1,50 M. (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) ΤΕΜ 40 

41 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ -ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (4L) ΤΕΜ 24 

42 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΟΥΦΤΑΣ 15 ΓΡ ΤΕΜ 96 

43 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20x15x4cm ΤΕΜ 50 

44 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ FIBRA ΤΕΜ 255 

45 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 400ΓΡ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜ 130 

46 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΒΙ∆ΩΤΕΣ ΤΕΜ 90 

47 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 750 

ΓΡ ΤΕΜ 277 

48 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4lt  ΤΕΜ 100 

49 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ (ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ 10 

50 ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤ/ΚΑ 190 ΓΡ) ΤΕΜ 5 

51 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΛΕΥΚΟ  ΡΟΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ ΤΕΜ 70 

52 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40TEM 125 ΓΡ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 

ΛΕΥΚΟ) ΣΥΣ 200 

53 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 24Χ24ΕΚ 750ΤΕΜ ΚΙΒ 160 

54 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚΗ ΖΙΚ ΖΑΚ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ 23ΓΡ/Τ.Μ. 

4000 ΤΕΜ ΚΙΒ 100 

55 ΧΛΩΡΙΝΗ 4lt (ΑΠΛΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΤΕΜ 264 

56 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ (ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ) 1250ML ΤΕΜ 50 
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2. ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

Α/Α ΕΙ∆Η Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 400ml ΤΕΜ 1200 

2 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1L ΤΕΜ 1200 

3 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 500ml ΤΕΜ 1200 

4 ΧΛΩΡΙΝΗ 750ml  ΤΕΜ 1200 

5 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33x33 ∆ΙΠΛΕΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΕΜ 2400 

6 ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6x115gr ΤΕΜ 1200 

7 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 500 ml ΤΕΜ 1200 

8 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4 ΚΙΛΑ ΤΕΜ 1200 

9 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ) 1000 ml ΤΕΜ 1200 

 

 

 

Άρθρο 5ο 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 

β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

γ) Ενώσεις προµηθευτών, εφ΄ όσον γι΄ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 

του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

 

Άρθρο 6° 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 

Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή 

αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

 

6.1. Η κατά το Άρθρο 12 εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

6.2. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έχει λάβει γνώση 

όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα ή θα αναφέρονται ρητά τα σηµεία εκείνα της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται προκειµένου να αξιολογηθούν (παρ.5 του 

άρθρου 12 της Υ.Α. 11389/93). 

6.3. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 του διαγωνιζοµένου ότι έλαβε γνώση των 

τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να προµηθεύει το Νοµικό Πρόσωπο των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης, µε τα είδη της 

προµήθειας που θα ορισθεί ως ανάδοχος, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Στη δήλωση 

αυτή θα αναφέρεται σαφώς (α) ο χρόνος παράδοσης από την ηµεροµηνία της έγγραφης 

παραγγελίας (όχι µεγαλύτερη των 24 ωρών).  
6.4. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της 

επιχείρησης του συµµετέχοντος σε διαγωνισµούς δηµοσίου, οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (παρ.1β άρθρου 9 της Υ.Α. 11389/93 τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 
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6.5. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86 για το εάν ο διαγωνιζόµενος έχει υποπέσει 

σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

6.6. Υπεύθυνη ∆ήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, για τη συνέπεια της εταιρίας στην 

εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς 

τις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και ΟΤΑ , καθώς και εάν αυτή έχει υποπέσει στο 

παράπτωµα υποβολής ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβούς δήλωσης κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.(παρ. 1γ, 1δ& 1ε άρθρου της Υ.Α 11389/93 

τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

6.7. Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται ο αριθµός fax στον 

οποίο θα αποστέλλονται οι ανακοινώσεις και τα άλλα έγγραφα των επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών. Επίσης, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του 

αρµόδιου για την παραλαβή των αποστελλόµενων από την υπηρεσία εγγράφων µε 

τηλεοµοιοτυπία (fax). 

6.8 Υπεύθυνη δήλωση αρθ. 8 του Ν. 1599/86, όπου θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης και 

κατασκευής των ειδών που προσφέρουν, το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν και ο 

τόπος εγκατάστασης του. 

6.9 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα είδη, µερικά ή 

ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων (Υπ. δήλωση 6.8), θα 

πρέπει επιπρόσθετα να καταθέσουν και Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του 

εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα είδη µε την οποία θα δηλώνεται ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση 

6.10 Υπεύθυνη ∆ήλωση οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο έντυπο της 

οικονοµικής (τιµολόγιο) προσφοράς και στο έντυπο τεχνικής προσφοράς τις ζητούµενες 

περιγραφές ειδών και ποσότητες 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία υπογραφής από τον δηλούντα, 

την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής των Υπ. ∆ηλ. µόνο στην περίπτωση που ο δηλών δεν συµπίπτει µε το 

πρόσωπο που καταθέτει αυτοπροσώπως το φάκελλο προσφοράς. 

 

Στην περίπτωση της κατάθεσης του φακέλλου προσφοράς στην Υπηρεσία πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου , µέχρι την προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, η ηµεροµηνία 

υπογραφής των Υπ. ∆ηλ. πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία κατάθεσης  και 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των Υπ. ∆ηλώσεων. 

 

 

 

6.11. Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συµµετεχόντων επιχειρήσεων κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω: 

 

Για  τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό 

τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα 

ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων 

αυτή. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου  
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στην οποία να αναγράφονται τα µέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και ότι  είναι σε ισχύ. 

 

Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή 

οποιαδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή 

από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.Για την νοµιµότητας της εκπροσώπησης ή της  

νόµιµης εξουσιοδότησης πρέπει να προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης 

της επιχείρησης. (Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο 

πρωτοδικείο για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του 

διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ.      

 

Εάν οι προµηθευτές είναι ατοµικές επιχειρήσεις ,συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε την 

επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης  υποβάλλεται  µαζί µε την 

προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου, από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την 

ταυτότητα τους. 

 

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει 

να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας εγκατάστασης και να 

έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.  

 

 

6.12. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν επίσης: 

α. Ηµεδαπές επιχειρήσεις: 
1.Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας(Aφορά ατοµικές επιχειρήσεις). 

2.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής  Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν 

τελούν ή όχι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει αν είναι ενήµεροι (α) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και (β) ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση  εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που θα έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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β. Οι Αλλοδαπές επιχειρήσεις: 
1.Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το 

οποίο προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει αν συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και 

(3) του εδαφίου α., της παραγράφου αυτής. 
3.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 των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

 

δ. Συνεταιρισµοί: 
1.Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

2.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει αν 

συντρέχουν ή όχι οι περιπτώσεις (2) και (3) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 
 

ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1.Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση. 

2.Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις  προµηθευτών που αποτελούνται 

από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

είτε µεγαλυτέρου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες 

που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς  συνεταιρισµούς 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%.Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να 

υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 

κάθε άλλο απαραίτητο  δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που  καθορίζονται για τη 

χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδας. 

 

Εάν σε κάποια χώρα 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 γνησίου της 

υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια  δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο. 

Σηµειώνεται ότι: 
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(α) για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται 
παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους. 
β) όλα τα έγγραφα θα κατατίθενται επί ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα. 
 

Άρθρο 7° 

Φάκελος προσφοράς 

7.1. Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 

σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 

γράµµατα τα ακόλουθα: 

α. Προσφορά προς το ∆ήµο Θέρµης νοµού Θεσσαλονίκης για την: «Προµήθεια ειδών 

καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και 

Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Θέρµης» 

β. Αριθµός της διακήρυξης. 

γ. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά του 

άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης µε την σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα 

σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα απώλειάς τους και η εγγύηση συµµετοχής. 

 

7.2. Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών των εταιριών που συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό θα τοποθετηθούν σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Με την τεχνική τους προσφορά οι 

διαγωνιζόµενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν συµπληρωµένο το έντυπο 

τεχνικής προσφοράς της Υπηρεσίας και πλήρη στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών σύµφωνα 

µε όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές των ειδών της µελέτης (άρθρο 6 της µελέτης).  
 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία ή συνοδεύεται από αυτά αλλά 

µε ασαφείς ή ελλιπείς περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή 

ασάφειες.  

   

7.3. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 

υποφάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Επί ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές θα είναι συνταγµένες στο 

έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας. 

 

7.4. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

 

7.5. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται από όλα 

τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

 

7.6.Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές-αντίγραφα. Η 1η σειρά θα περιέχει τα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά και στοιχεία και η 2η σειρά φωτοαντίγραφά τους. Για κάθε σειρά 

θα υπάρχουν ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι και υποφάκελοι. 
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7.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την 

τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτήν. H προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

 

7.8. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

7.9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία 

εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει να 

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους 

όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 

δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον 

προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε 

ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 8ο 

∆υνατότητα κατάθεσης µερικών προσφορών 

∆εν προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς µόνο για κάποια είδη της µελέτης. 
 

Άρθρο 9ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού – Ανακήρυξη µειοδότη 

 

      9.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. 

      

     9.2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί το 

διαγωνισµό. 

  

     9.3. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δηµόσια 

στην αποσφράγιση των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική 

διακήρυξη ή πρόσκληση. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της 

τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και 

η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην 

υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται από  την 

πρόσκληση. 
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     9.4. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 

υπέβαλαν στον διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 

    9.5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο, ακόµη και αν το ίδιο είναι 

αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει τη συµµόρφωση των 

διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

 

    9.6. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους 

σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 

παραδίδεται στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης 

των προσφορών είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα 

οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σ' αυτό. 

 

    9.7. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους 

κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τον φορέα και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται εκείνος 

που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή.  

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή  µετά  από 

προηγούµενη γνώµη του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

οργάνου.. Η απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και 

µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν 

συµφωνεί και ο µειοδότης. 

 

Άρθρο 10° 

Προσφερόµενη τιµή 

Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον  

προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόµισµα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

για την παράδοση των υλικών. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον 

προµηθευτή µέχρι και την προσωρινή παραλαβή της συνολικής ποσότητας της προµήθειας. 

Αποκλείεται αναπροσαρµογή των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της 

προσφοράς του. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η  προσφορά µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 11° 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

11.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την 

εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και τον χρόνο που αποδέχτηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. 
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11.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

11.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 

πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από 

τη διακήρυξη. 

 

 

Άρθρο 12° 

Εγγύηση Συµµετοχής 

Ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 1.638,90 Ευρώ,  

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (µε ΦΠΑ) από την υπηρεσία δαπάνης . 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον ∆ήµο Θέρµης προς τον οποίο απευθύνεται. 

Τον αριθµό της εγγύησης. 

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό και 

ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Πρέπει να έχει τουλάχιστον τετράµηνη 

ισχύ). 

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. 

Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 13ο 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και όλα τα 

έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι 
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µεταφρασµένα και επικυρωµένα επίσηµα, εκτός ίσως από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια 

της εταιρίας.  

 

Άρθρο 14° 

Μερικές προσφορές - Αντιπροσφορές – Πλήθος προσφορών 

∆εν επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για κάποια από τα είδη της 

προµήθειας ( δεν επιτρέπονται οι µερικές προσφορές). 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των δύο προσφορών εκ µέρους ενός διαγωνιζοµένου, 

η Ε.∆.∆. παρουσία όλων των διαγωνιζοµένων θα προβαίνει στην ακύρωση των υπεράριθµων 

προσφορών µε κλήρωση. 

 

 

Άρθρο 15° 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

15.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή 

της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

 

α) 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. 

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε 

αυτόν µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 

στάδιο στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 

διαγωνισµού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 

του αντίστοιχου σταδίου. 

 

15.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 16ο  

(Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις) 

Στη συµβατική αξία των ειδών καθαριότητας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι 

ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο: 

 

α) Φόρος εισοδήµατος (Ν. 2238/94, αρ. 55, §1, περ. στ΄), ποσοστό 4%. 

          β) Κράτηση υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ  σε ποσοστό 1,5% και υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ σε 

ποσοστό 0,5%. 

δ) Υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ποσοστό 0,10 % 

            ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί µε νόµο µέχρι το πέρας  των πληρωµών των 

σχετικών  παραστατικών δαπάνης . 
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Η δαπάνη δηµοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών, των περιλήψεων διακήρυξης 

στις πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/2009) και υπολογίζεται περί τα 1000,00€, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει τον   

φορέα. 

 

 

 

Άρθρο 17ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης – Υπογραφή της σύµβασης 

17.1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, 

που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Το είδος. 

Την ποσότητα. 

Την τιµή. 

Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. 

Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία 

της απόφασης αυτής είναι άκυρη. 

Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

17.2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

17.3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, 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. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή 

έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτά θα αντικαθίστανται από 

ένορκη δήλωση του προµηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συµβολαιογράφου. 

17.4. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του 

Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ. 

Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α. 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 18ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 

Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος της 

προµήθειας πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10% του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας 

(χωρίς Φ.Π.Α.).  
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Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

i. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

ii.  Τον εκδότη. 

iii.  Τον  φορέα µε τον οποίο θα υπογραφεί η σύµβαση, στον οποίο απευθύνεται. 

iv.  Τον αριθµό της εγγύησης. 

v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

vi. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

vii. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 

viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώµατος της  διαιρέσεως και της  διζήσεως. 

ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του εκάστοτε φορέα και ότι 

θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

x. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της  κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

xi. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αυτή πρέπει να έχει ισχύ 

επί δυο µήνες µετά την λήξη ισχύος της σύµβασης..  

xii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του φορέα. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: 

Ότι οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ αυτόν, 

της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του φορέα ότι εξέλειπε ο λόγος για τον 

οποίο κατετέθη. 

 

Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προµηθευτής θα εγγυηθεί: 

i. Ότι µε την υπογραφή της σύµβασης τα είδη που θα προµηθεύει τον εκάστοτε 

φορέα θα ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της µελέτης, όπως ισχύουν 

σήµερα. 

ii. Την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση (εντός 24 ωρών από την παραγγελία) 

παράδοση των ειδών της προµήθεια στις εγκαταστάσεις του  φορέα της προµήθειας. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και µετά από την 

έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προµήθειας από το ∆Σ του κάθε 

φορέα. 

 

 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την έγκριση της οριστικής - ποιοτικής 

παραλαβής και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο 

συµβαλλόµενους. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 

συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει  τα υλικά, πλέον δύο (2) µήνες.  
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Άρθρο 19ο 

Υποβολή δειγµάτων 

Κάθε διαγωνιζόµενος µαζί µε την προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει (εφ΄ όσον του 

ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης) πλήρη δείγµατα των υλικών που προσφέρει. Η 

υποβολή των δειγµάτων αυτών αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αξιολόγησης των 

προσφορών και η αποδοχή τους δεν απαλλάσσει, σε καµία περίπτωση, τον προσφέροντα από 

την υποχρέωση του να παραδώσει υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

 

 

Άρθρο 20ο 

Παραλαβή 

Παραλαβή υλικών 

. 

Τα είδη της προµήθειας θα παραδίδονται µε έξοδα, µέσα και µέριµνα του αναδόχου 

προµηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από τον φορέα.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη µέσα στο χρόνο που ορίζει η 

διακήρυξη και η σύµβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να 

παραστεί εφόσον το επιθυµεί o προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆.Σ, ύστερα από 

αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή αµέσως µετά την παράδοσή τους, 

αφού προηγηθεί ο ποιοτικός έλεγχος που προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

Τα είδη της προµήθειας θα παραλαµβάνονται από την προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό 

επιτροπή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και πάντα µέσα στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών 

του φορέα της προµήθειας, ήτοι από τις 7.00 έως και τις 15.00. 

 

Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του φορέα. Σε 

περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον φορέα και δεν έχει 

ληφθεί σχετική απόφαση του για την έγκριση ή απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 

αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης (οριστικής) κοινοποιούνται µε απόδειξη στον  

προµηθευτή. 

Τα µέλη των Επιτροπών παραλαβής υποχρεούνται να λάβουν µέρος σ' αυτήν, στην 

περίπτωση δε διαφωνίας διατυπώνουν αυτή επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν 

δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως την 

διαφωνία τους. 

 

Άρθρο 21o 

∆ιάρκεια της σύµβασης - Τόπος & Χρόνος παράδοσης 

Η σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του µειοδότη που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος της 

προµήθειας και του φορέα (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 

Αγωγής ∆ήµου Θέρµης) για τον οποίο προορίζονται τα είδη της προµήθειας. 
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Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για εννιά µήνες, οικ 

έτους 2014. Ο φορέας της προµήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις 

συµβατικές ποσότητες. Ακόµα η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 

για ένα τρίµηνο επί πλέον από την ηµεροµηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του φορέα υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες και πάντως 

χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισµού της δαπάνης.  

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδοθούν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου, σε χώρο που θα 

υποδείξει ο  φορέας, εντός του χρόνου της σύµβασης µε µέσα, µέριµνα και έξοδα του 

αναδόχου προµηθευτή. 

 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εποµένη της υπογραφής της  

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 

11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Η αντικατάσταση τυχόν ελαττωµατικών ειδών της προµήθειας θα γίνεται σε διάστηµα 24 

ωρών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αιτήµατος αντικατάστασης στον ανάδοχο. 

 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ περί 

απόρριψης συµβατικών υλικών και αντικατάστασης. 

 
Η µεταφορά και εκφόρτωση και στην περίπτωση της αντικατάστασης θα γίνει µε έξοδα και 

µε προσωπικό του προµηθευτή, η δε εκφόρτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ωραρίου, 

δηλαδή έως τις 15:00µ.µ. Για την προσκόµιση των ειδών της προµήθειας θα πρέπει να 

ενηµερωθεί η υπηρεσία τουλάχιστον µία ηµέρα νωρίτερα, προκειµένου να προετοιµαστεί 

κατάλληλα ο χώρος αποθήκευσης των ειδών της προµήθειας. 

 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 33 της 

11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 

Άρθρο 22o 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου-κυρώσεις 

Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή για τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 

35 του ΕΚΠΟΤΑ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ Σ ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Ο προµηθευτής που δεν παραδίδει το υλικό εντός της προθεσµίας που ορίζει το άρθρο 20 

της  και των τυχόν παρατάσεων, σε εφαρµογή του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 

δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση 

του αρµόδιου οργάνου. 

Στον προµηθευτή που κηρύχθηκε έκπτωτος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Όσον αφορά τον χρόνο αντικατάστασης ελαττωµατικών και Ποινή λόγω µη έγκαιρης 

αντικατάστασης ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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Για όσα δεν προβλέφθηκαν µε την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  

 

 

Άρθρο 23ο 

Τρόπος πληρωµής  

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή 

και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου κάθε τµηµατικής παράδοσης και κατόπιν 

προσκόµισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιµολογίου ή τιµολογίου-δελτίου 

αποστολής) και των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των υποχρεώσεων του προµηθευτή. Η 

εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης (ηµέρα 

παραλαβής από το λογιστήριο του φορέα ή ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού 

παραστατικού και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του προηγουµένου εδαφίου. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., άρθ. 36, παρ. 6). 

 

Άρθρο 24° 

Χορήγηση προκαταβολής 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

 

 

Άρθρο 25ο 

Λήψη πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισµού τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες στην  Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης (δεύτερο χλµ. Θέρµης - 

Τριαδίου). Αρµόδιος υπάλληλος Κολοκυθάς Αθανάσιος τηλ 2310-478029 FAX 2310-

478039. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί για µία (1) φορά στο τεύχος διακηρύξεων 

δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (άρθρο 8 παρ. 6Β του Ν. 

2741/1999), σε δύο(2) οικονοµικές εφηµερίδες , µια (1) ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική 

εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης (άρθρο 5 παρ.1 του ΕΚΠΟΤΑ) ,και σε µία (1) 

εβδοµαδιαία και µια (1) ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα µε έδρα το νοµό Θεσσαλονίκης ( παρ. 

Β1, περ. (β) άρθρου 3 ν. 3548/2007). 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί σε εµφανές µέρος του ∆ήµου Θέρµης, ενώ 

ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί σε επιµελητήρια (παρ. 1 περ. α΄ άρθρου 5 ΕΚΠΟΤΑ), 

Η διακήρυξη και η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθούν και στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του ∆ήµου θέρµης, στη διεύθυνση: www.dimosthermis.gr (Ενηµέρωση – ∆ιακηρύξεις) Η 

περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί και σε εµφανές σηµείο του ∆ηµαρχείου της 

Θέρµης στο πίνακα ανακοινώσεων. 

 

  

 

Ο ∆ήµαρχος Θέρµης 

 

 

Παπαδόπουλος Θεόδωρος 


