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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 08 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 4255/04-05-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                1. Τσούγιας Χρήστος  
2. Κυρίτσης Γεώργιος                2. Διψάνας Αχιλλεύς 
3. Έξαρχος Γεώργιος                 
4. Ζάχος Βασίλειος   
5. Μανώλης Γεώργιος   
6. --   
7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
 

ΘΕΜΑ (2ο

Αριθμός   Απόφασης ( 41 ) 

). «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός όρων Πρόχειρου 
Διαγωνισμού για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ’»             

    
 Με την αριθ. 51/2015  απόφαση του το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση διενέργειας και 
την αποδοχή της αριθ. 22//22001155 μελέτης που συνέταξε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, 
για ««ΠΠρροομμήήθθεειιαα  ΕΕξξοοππλλιισσμμοούύ  ΠΠάάσσηηςς  ΦΦύύσσεεωωςς  ΦΦωωττοοττυυππιικκώώνν  &&  ΕΕκκττυυππωωττιικκώώνν  ΜΜηηχχααννηημμάάττωωνν,,  
ΓΓρρααφφιικκήήςς  ΎΎλληηςς  κκααιι  ΛΛοοιιππάά  ΥΥλλιικκάά  ΓΓρρααφφεείίωωνν»» προϋπολογισμού δαπάνης 34.332,50 

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ- N.3463/06, οι προμήθειες των 
Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών  τους 
προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις  
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με 
την  επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές 
έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 
57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5) 

€ με το 
ΦΠΑ. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται 
από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού 
καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με 
βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη παρ.4 του άρθρου 4 του παρόντος 
υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις 



εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Δ.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της 
διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις…..» 
 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, 
επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται 
συγκεκριμένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών 
περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν 
τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των 
απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 
του παρόντος κανονισμού. 3.Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων 
και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα 
ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει 
την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να 
αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις 
λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγραφεί 
διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους 
ενδιαφερόμενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων 
συντάσσονται από την καθ' ύλη αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν 
υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νομαρχίας, με 
παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων 
"Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης 
των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή 
του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των 
φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του 
δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το 
δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας. Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού 
απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….» 
 Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5.Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό 
δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού.» 
 Ο δήμος έχει ανάγκη από την προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών 
& εκτυπωτικών μηχανημάτων, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της οποίας ο 
προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 34.332,50 
 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ 
(Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993). 

€ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών, όπως 
αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που επισυνάπτουμε κι αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της αριθ. 2/2015 μελέτης και 

2. τον καθορισμό των αναγκαίων όρων για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 
της αριθ. 2/2015 μελέτης. 

  
Τα Μέλη της Οικ.  Επιτροπής έχοντας υπόψη : 

• το άρθρο 4 ΕΚΠΟΤΑ περί τεχνικών προδιαγραφών, 
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, 
• την αριθ. 2/2015 μελέτη , 
• την αριθ. 51/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών περί «Έγκρισης 

διενέργειας Προμήθειας Εξοπλισμού Πάσης Φύσεως Φωτοτυπικών & Εκτυπωτικών 



Μηχανημάτων, Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων» και αποδοχής της αριθ. 
2/2015 μελέτης 

• την αριθ. 36/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 73Μ5ΩΗ7-ΟΦΡ) περί 
διάθεσης της πίστωσης (ΕΑΔ 301,302,303,304,305,306 και 307) και 

• το γεγονός ότι τα είδη που αναγράφονται στην αριθ. 2/2015 μελέτη είναι 
απαραίτητα και αναγκαία για την εν γένει, αλλά και τη εύρυθμη λειτουργία όλων 
των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς επίσης και το ότι παρήλθε ήδη μεγάλο χρονικό 
διάστημα δίχως την εν λόγω και αναγκαία λειτουργική προμήθεια και μετά από 
διαλογική συζήτηση  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στην αριθ. 2/2015 μελέτη, 
για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως φωτοτυπικών & εκτυπωτικών 
μηχανημάτων, εντύπων , γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»   
Β. Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει μετά από Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. 
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, ως κατωτέρω:    

Άρθρο 1ο 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 34.332,50 € με το Φ.Π.Α. 
Άρθρο 2ο 

 Οι φάκελοι της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και μπορούν να 
κατατίθενται στη διεύθυνση Μακρυχώρι 40006 στο πρωτόκολλο του Δήμου Τεμπών έως 
την Δευτέρα 25η

 Σε περίπτωση που η δημοπρασία καταστεί άγονη αυτή θα επαναληφθεί την 2

 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. Σε περίπτωση αποστολής των προσφορών 
ταχυδρομικώς οι προσφορές κατατίθενται ως την προηγούμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας εργάσιμη ημέρα στην ίδια Δ/νση με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με τον 
ΕΚΠΟΤΑ. 

α

 Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 
Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους. 

  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα  
  Προς το Δήμο Τεμπών, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  
  Ο τίτλος της προμήθειας  
  Τα στοιχεία του αποστολέα  

Άρθρο 3ο 

 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι 
ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν θα γίνουν δεκτές. 
 Η προσφορά των διαγωνιζομένων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο 
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το έντυπο προσφοράς του Δήμου (έντυπο Οικονομικής 
προσφοράς). 
 Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο η δε επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον 
έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η 



προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 Στο έντυπο θα αναγράφεται και το εργοστάσιο κατασκευής του προϊόντος που 
προσφέρουν το οποίο θα συμφωνεί με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από 
τους διαγωνιζόμενους μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. 

Άρθρο 4ο 

 Μαζί με την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ’ αυτό που θα έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, 
παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες 
προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα. 
ε. Ο Δήμος  επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που  
αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
στ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής από αναγνωρισμένη 
Τράπεζα ή το Ε.Τ.Α.Α. αξίας ίσης με ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού της προμήθειας 
χωρίς ΦΠΑ. 
στ. Σύμφωνα και με το άρθρο 2 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης, απαιτείται 
επίσης κι επί ποινής αποκλεισμού να υποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού της σειράς 
ISO 9001/2008 του εργοστασίου κατασκευής.  
 

Άρθρο 5ο 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.  
 Σε περίπτωση που η δημοπρασία καταστεί άγονη, αυτή θα επαναληφθεί την 02-06-
2015, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τους ίδιους όρους.  
 Στη διαδικασία της αποσφράγισης μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι 
προμηθευτές ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους.  
 Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατά 
ομάδα, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθ. 2/2015 μελέτης του 
Δήμου. Στην εξαιρετική περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την 
ίδια τελική τιμή θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών που προσέφεραν την ίδια 
τιμή. 

Άρθρο 6ο 

 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο μειοδότης (μειοδότες) υπογράφει 
σύμβαση με το Δήμο. 
 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 



δ) Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρθηκε για τα είδη. 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ι) Τον τρόπο πληρωμής.  
ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 
ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
ιγ) Την παραλαβή αυτών. 
 Η  σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τους όρους της σχετικής 
διακήρυξης.  
 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της 
ή μέχρι της εξάντλησης των ποσοτήτων αυτής.  
 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και σύμφωνα με 
περ. 4 του άρθρου 25 ΕΚΠΟΤΑ.  Επίσης μπορεί να τροποποιηθεί ο χρόνος ισχύος της, υπό 
την προϋπόθεση ότι από την παράταση του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει 
υπέρβαση

Άρθρο 7ο 

 των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε 
περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως με 
αλλαγή του συμβατικού ποσού. 

 Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές τους. Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία 
έχει δικαίωμα να τα απορρίψει.  
 Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν 
υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας.  
 Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών ενδέχεται να τροποποιηθούν, να 
συμπληρωθούν ή να μεταβληθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που πιθανόν να 
προκύψουν. Σε περίπτωση αντικατάστασης μηχανημάτων φαξ ή φωτοτυπικών και 
προμήθειας νέων μηχανημάτων, θα γίνει και  η  ανάλογη αντικατάσταση στα αναλώσιμα. 

Άρθρο 8ο 

 Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο ανάδοχος 
οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 
εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, ενώπιον της επιτροπής 
παραλαβής και καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.  

 Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή σε 
περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των υλικών το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου Τεμπών έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 9ο 

 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους ελεύθερου σε 
χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται 
ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη 
τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα 
απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  



Άρθρο 10ο 

 Η πληρωμή θα γίνει αφού συμπληρωθεί η παράδοση των υλικών στο Δήμο και 
αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την 
έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής το οποίο θα πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε κάθε ένταλμα θα γίνονται οι νόμιμες 
κρατήσεις. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη 
τιμή ανά ομάδα, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
καθορίστηκαν με την παρούσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 1% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   41/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος    
 
          Τσάτσαρης Χρήστος 
 
 
 
 
 


