
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 30/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  7
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 28/3/2011 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας  ∆.∆ράµας. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 28 του µηνός Μαρτίου 2011 και ώρα 12 το 

µεσηµέρι στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

13673/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε 

έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά τα 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 

συνεδρίαση καθώς και ο κ. Μαµσάκος Χριστόδουλος απουσίαζε 

δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Στη 

συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά τα αναπληρωµατικό µέλος κ. Παπαεµµανουήλ 

Γρηγόριος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας     
Μήτρου Γεώργιος 
 
   



Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο  κ.  πρόεδρος  εισηγούµενος  το 2ο θέµα  της  ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει  στα µέλη της Επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 13669/24-3-11  έγγραφο 
της ∆νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την έγκριση 
όρων δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας και καλεί 
αυτήν να αποφασίσει σχετικά 
      Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  
     Έλαβε γνώση του εγγράφου της ∆νσης οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ράµας, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α), της απόφασης του Υπ. 
Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) σε συνδυασµό µε την παράγραφο  1 
του άρθρου 209, του Ν.3463/2006 (νέος κώδικας ∆ήµων και κοινοτήτων ) , 
του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών 
του ∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α), της µε αριθ 
55572/2005 όπως συµπληρώθηκε µε την 15945/2006 απόφαση του 
ΥΠΕΣ∆∆Α , τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας », το υπ αριθµ 8762/23-2-2009 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το οποίο ορίζονται οι δικαιούχοι στολών 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας για το έτος 2011 
 

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

 

���� ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της 
δηµοτικής αστυνοµίας,  όπως αυτοί συντάχθηκαν απ΄ την Οικονοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ράµας και που είναι οι παρακάτω: 

 
Προµήθεια: Προµήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού 

της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έτους 2011 

 
                Προϋ�ολογισµός : 55.018,00 ευρώ µε ΦΠΑ 
 
Περίληψη: ∆ιακήρυξη διαγωνισµού για την �ροµήθεια στολών του ειδικού 
ένστολου  �ροσω�ικου της δηµοτικής αστυνοµίας  µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

     Έχοντας υ�όψη: 
Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) 

 



2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 

οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) σε συνδυασµό µε την 

παράγραφο  1 του άρθρου 209 

του Ν.3463/2006 (νέος κώδικας ∆ήµων και κοινοτήτων )    

3) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας �ερί 
�ροµηθειών του ∆ηµοσίου �ρος το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) Την µε αριθ 55572/2005 ό�ως συµ�ληρώθηκε µε την 15945/2006 α�όφαση 
του ΥΠΕΣ∆∆Α  
5) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας » 

6)Το υ� αριθµ.12626/18-03-2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 

Υ�ηρεσιών του ∆ήµου µε το ο�οίο ορίζονται οι δικαιούχοι στολών ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας για το έτος 2011. 

Β) Την   ……. /2011 α�όφαση της Οικονοµικής  Ε�ιτρο�ής  ,µε την ο�οία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές �ροδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισµού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την 

προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη  µελέτη . 

 
Η διακήρυξη �εριέχει τα εξής:  
ΑΡΘΡΟ 1ο    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 2ο   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 3ο   ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
ΑΡΘΡΟ 4ο   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
ΑΡΘΡΟ 5ο   ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΡΘΡΟ 6ο   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1) Τεχνικές �ροδιαγραφές 
Οι τεχνικές �ροδιαγραφές των ειδών της �ροµήθειας �εριλαµβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α �ου α�οτελεί ανα�όσ�αστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
2) Τό�ος και χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας  την 
…………………2011  ηµέρα ………………………..και ώρα ………………… 
�.µ. Μετά την �αρα�άνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η �ροθεσµία �αραλαβής 
των �ροσφορών και όσες �ροσφορές κατατίθενται θα ε�ιστρέφονται ως 
εκ�ρόθεσµες.  



Μετά τη λήξη της �ροθεσµίας �αραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της 
α�οσφράγισης η ο�οία θα γίνει δηµόσια α�ό την Ε�ιτρο�ή ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

Ι. Στο διαγωνισµό µ�ορούν να συµµετάσχουν: 
 α) φυσικά �ρόσω�α  
 β) νοµικά �ρόσω�α  
 γ) ενώσεις �ροµηθευτών (εάν �ληρούν τις �ροϋ�οθέσεις του άρθρου 8 
ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισµοί 

 
ΙΙ. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους 

µε ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά:  

 
α)   Οι Έλληνες �ροµηθευτές:  
1. Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 
2. Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
(α�αιτείται µόνο για τα φυσικά �ρόσω�α) .  
3. Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α�ό το ο�οίο να 
�ροκύ�τει ότι: 

• δεν τελούν υ�ό �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης  

• δεν τελούν υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοσης α�όφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
�τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

Σε �ερί�τωση �ου ορισµένα α�ό τα �ιο �άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, �ρέ�ει ε�ί 
�οινή α�οκλεισµού να ανα�ληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υ�οψηφίου 
ενώ�ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο�οία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή ∆ήλωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά µαζί µε την �ροσφορά εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών».  
4. Πιστο�οιητικό �ου εκδίδεται α�ό αρµόδια κατά �ερί�τωση αρχή, α�ό το 
ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι ενήµεροι ως �ρος τις υ�οχρεώσεις τους �ου 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως �ρος τις φορολογικές 
υ�οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   
5. Πιστο�οιητικό του οικείου Ε�ιµελητηρίου, µε το ο�οίο θα �ιστο�οιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό ε�άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
ε�αγγέλµατος α�ό αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή το�ικής αυτοδιοίκησης για 
όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό ε�άγγελµα, �ου θα έχουν εκδοθεί το 
�ολύ έξι (6) µήνες �ριν α�ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  



6. Σε �ερί�τωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των 
�αραγράφων 3 και 4 του �αρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 
νοµοθεσία της χώρας �ου είναι εγκατεστηµένοι.  
β)   Οι αλλοδα�οί �ροµηθευτές:  
1.  Εγγυητική ε�ιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό  
2. Α�όσ�ασµα �οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε�αγγελµατικής 
τους δραστηριότητας.  
3. Πιστο�οιητικό της κατά �ερί�τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, (µεταγενέστερο της δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού στις εφηµερίδες) ,α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι  

• δεν τελούν υ�ό �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό,  

ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης  

• δεν τελούν υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοσης α�όφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
�τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

Σε �ερί�τωση �ου ορισµένα α�ό τα �ιο �άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 
ή δεν καλύ�τουν στο σύνολό τους όλες τις �ιο �άνω �ερι�τώσεις, �ρέ�ει ε�ί 
�οινή α�οκλεισµού να ανα�ληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υ�οψηφίου 
ενώ�ιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην ο�οία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υ�οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή ∆ήλωση θα υ�οβληθεί υ�οχρεωτικά µαζί µε την �ροσφορά εντός του 
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών».  
4. Πιστο�οιητικό αρµόδιας αρχής, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι είναι 
ενήµεροι ως �ρος τις υ�οχρεώσεις τους �ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως �ρος τις φορολογικές υ�οχρεώσεις τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   
5. Πιστο�οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, �ερί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου ε�ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
ε�αγγελµατικούς καταλόγους.  
γ)   Τα νοµικά �ρόσω�α (ηµεδα�ά ή αλλοδα�ά):  
Όλα τα �αρα�άνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του α�οσ�άσµατος 
�οινικού µητρώου ή του ισοδύναµου �ρος τούτο εγγράφου. Στην �ερί�τωση 
αυτή υ�οχρέωση �ροσκόµισης �οινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκ�ρόσω�ος 
της συµµετεχούσης εταιρίας, καθώς και ε�ίσηµο έγγραφο α�ό το ο�οίο 
�ροκύ�τει η ιδιότητα του νόµιµου εκ�ροσώ�ου της εταιρίας.   
δ)   Οι συνεταιρισµοί:   
1.   Εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
2.   Βεβαίωση ε�ο�τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
3. Πιστο�οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α�ό το ο�οίο να 

�ροκύ�τει ότι  

• δεν τελούν υ�ό �τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
�τωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ε�ίσης  



• δεν τελούν υ�ό διαδικασία κήρυξης σε �τώχευση ή έκδοσης α�όφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
�τωχευτικού συµβιβασµού ή υ�ό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε)   Οι ενώσεις �ροµηθευτών �ου υ�οβάλλουν κοινή �ροσφορά:  
Για τη συµµετοχή των ενώσεων �ροµηθευτών, εφόσον αυτές �ληρούν τις 
�ροϋ�οθέσεις του άρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ   
1. Όλα τα �αρα�άνω κατά �ερί�τωση δικαιολογητικά, για κάθε �ροµηθευτή 

�ου συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε το αρ. 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
2. Πιστο�οιητικό σκο�ιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις �ροµηθευτών 

�ου α�οτελούνται α�ό µικροµεσαίες µετα�οιητικές ε�ιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. ή 
�αραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους ο�οίους µετέχουν και 
ε�ιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός α�ό τα �αρα�άνω δικαιολογητικά µαζί µε την �ροσφορά 
τους υ�οβάλουν και κάθε άλλο α�αραίτητο δικαιολογητικό, �ου 
εκδίδεται ή θεωρείται α�ό τον ΕΟΜΜΕΧ, α�ό το ο�οίο να �ροκύ�τει ότι 
αντα�οκρίνονται στα κριτήρια �ου καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή 
τους α�ό τις �ράξεις �ου κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τρά�εζας 
Ελλάδος.    

Τα �αρα�άνω δικαιολογητικά εκτός α�ό την εγγύηση συµµετοχής, µ�ορεί να 
µην υ�οβάλλονται µαζί µε την �ροσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην 
υ�ηρεσία �ου διενεργεί την �ροµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή µνεία στην �ροσφορά σχετικά µε αυτό.  
Εφόσον οι �ροµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκ�ροσώ�ους 
τους υ�οβάλλουν, µαζί µε την �ροσφορά, βεβαίωση εκ�ροσώ�ησης, 
βεβαιουµένου του γνησίου της υ�ογραφής του εκ�ροσω�ουµένου α�ό 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
Εάν σε κά�οια ώρα δεν εκδίδονται τα �αρα�άνω �ιστο�οιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύ�τουν όλες τις �αρα�άνω �ερι�τώσεις, µ�ορούν να 
αντικατασταθούν α�ό ένορκη δήλωση του �ροµηθευτή �ου γίνεται ενώ�ιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους �ροµηθευτές 
�ου στη χώρα τους δεν �ροβλέ�εται α�ό τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή 
µ�ορεί να αντικατασταθεί µε υ�εύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου 
της υ�ογραφής του δηλούντος α�ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο.   
Όσα δικαιολογητικά �ροσκοµίζονται σε φωτοτυ�ία θα �ρέ�ει να είναι 
νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια  φωτοαντίγραφα .Τα δε δικαιολογητικά  �ου 
είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται α�ό νόµιµη 
µετάφραση . 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Προέλευση των �ροσφερόµενων αγαθών 
Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ�οχρεούνται να αναφέρουν στις 
�ροσφορές τους την χώρα �ροέλευσης και κατασκευής των υλικών �ου 



�ροσφέρουν. Τα �αρα�άνω δεν εφαρµόζονται �ροκειµένου για �ροϊόντα 
κοινοτικής �ροέλευσης.  
Β. Ο �ροσφέρων �ρέ�ει να δηλώνει στην �ροσφορά του το εργοστάσιο, στο 
ο�οίο θα κατασκευάσει τα �ροσφερόµενα υλικά καθώς και τον τό�ο 
εγκατάστασής του.  
Προσφορά στην ο�οία δεν θα υ�άρχει η �αρα�άνω δήλωση, θα 
α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη.  Η �ροσφορά α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη 
και όταν στο εργοστάσιο �ου δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς 
των υλικών έχει ε�ιβληθεί �οινή α�οκλεισµού α�ό τους διαγωνισµούς του 
δηµόσιου και των Ο.Τ.Α., �ου ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
Γ. Όταν οι �ροσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα �ροσφερόµενα υλικά, 
µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των �αρα�άνω στοιχείων �ου 
�ρέ�ει να δηλώνονται στην �ροσφορά, �ρέ�ει να ε�ισυνάψουν σ' αυτή και 
υ�εύθυνη δήλωση του νοµίµου εκ�ροσώ�ου του εργοστασίου, στο ο�οίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά µε την ο�οία θα δηλώνει ότι α�οδέχεται την 
εκτέλεση της �ροµήθειας, σε �ερί�τωση κατακύρωσης στον �ροµηθευτή υ�έρ 
του ο�οίου εκδίδει την υ�εύθυνη δήλωση.  
∆.  Κατά τα λοι�ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 
 
2) Τρό�ος Σύνταξης των Προσφορών 
(1) Με �οινή να µην γίνουν α�οδεκτές οι �ροσφορές υ�οβάλλονται, µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο ο�οίος θα φέρει τις εξής 
ενδείξεις:                
               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
               β.  Ο �λήρης τίτλος της αρµόδιας υ�ηρεσίας �ου διενεργεί την 
�ροµήθεια.  
               γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης 
               δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
               ε.  Τα στοιχεία του α�οστολέα 
Προσφορές �ου υ�οβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται α�οδεκτές 
 
(2) στον κυρίως φάκελο �ροσφοράς �ρέ�ει να είναι το�οθετηµένα: α) όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία 
της �ροσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της �ροσφοράς το�οθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
(3) Ο φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς �ρέ�ει να φέρει τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
(4) Σε �ερί�τωση �ου τα τεχνικά στοιχεία της �ροσφοράς δεν είναι δυνατόν 
λόγο µεγάλου όγκου να το�οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι�ές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
(5) Οι �ροσφορές δεν �ρέ�ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, �ροσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υ�άρχει στην �ροσφορά ο�οιαδή�οτε διόρθωση, αυτή 



�ρέ�ει να είναι καθαρογραµµένη. 
(6) Οι �ροσφορές υ�ογράφονται α�ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή 
τους νόµιµους εκ�ροσώ�ους τους. 
Η �ροσφορά της ένωσης �ροµηθευτών υ�ογράφεται υ�οχρεωτικά είτε α�ό 
όλα τα µέλη της ένωσης είτε α�ό εκ�ρόσω�ο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφικό �ληρεξούσιο. 
(7) Γίνονται δεκτές �ροσφορές για το σύνολο ή για µέρος µόνο των 
ζητούµενων υλικών. 

      (8) Να συνοδεύονται α�ό δείγµα του �ροσφεροµένου είδους . Όλα τα δείγµατα θα 
συνοδεύονται µε ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ �ρος το ∆ήµο ∆ράµας και την ένδειξη «για 
συµµετοχή στο 
      διαγωνισµό της ….»      ε�ι �οινή α�οκλεισµού  σε αντίθετη �ερί�τωση .   

3) Α�οκλίσεις α�ό τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
(1) Ο �ροσφέρων θεωρείται ότι α�οδέχεται �λήρως και ανε�ιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά �ερί�τωση στην �ροσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο�οία τυχόν δεν α�οδέχεται. Στην 
�ερί�τωση αυτή �ρέ�ει ο �ροσφέρων να αναφέρει στην �ροσφορά του τους 
όρους της �ροσφοράς �ου είναι διαφορετικοί α�ό τους όρους της 
διακήρυξης, �ροκειµένου να αξιολογηθούν.  
(2) Μετά την κατάθεση της �ροσφοράς δεν γίνεται α�οδεκτή αλλά 
α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τρο�ο�οίηση ή α�όκρουση 
όρου της διακήρυξης ή της �ροσφοράς.  
(3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται α�ό τον �ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται α�ό 
την ε�ιτρο�ή διαγωνισµού, είτε ενώ�ιόν της, είτε ύστερα α�ό έγγραφο της 
υ�ηρεσίας. Α�ό τις διευκρινίσεις �ου δίνονται σύµφωνα µε τα �αρα�άνω, 
λαµβάνονται υ�όψη µόνο εκείνες �ου αναφέρονται στα σηµεία �ου 
ζητήθηκαν.   
 4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντι�ροσφορές 
Εναλλακτικές �ροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε �ερί�τωση �ου 
υ�οβληθούν δε λαµβάνονται υ�όψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές 
�ροσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά α�ό τους �ροµηθευτές, δε 
λαµβάνεται υ�όψη καµία α�ό αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντι�ροσφορές και σε �ερί�τωση υ�οβολής τους 
α�ορρί�τονται, ως α�αράδεκτες.   
 5) Τιµή �ροσφοράς 

 (1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και �ρέ�ει να αναγράφεται ολογράφως και 
αριθµητικώς. Στην τιµή �εριλαµβάνονται οι τυχόν υ�έρ τρίτων κρατήσεις ως 
και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση, εκτός α�ό το Φ.Π.Α., για �αράδοση του υλικού 
στον τό�ο και µε τον τρό�ο �ου �ροβλέ�εται στην �αρούσα διακήρυξη.  
(2) Προσφορά �ου θέτει όρο ανα�ροσαρµογής α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη.   
(3) Εφόσον α�ό την �ροσφορά δεν �ροκύ�τει µε σαφήνεια η �ροσφερόµενη 
τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της �οσότητας �ου �ροσφέρει ο 
µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την �οσότητα �ου �ροκηρύχθηκε, 
η �ροσφορά α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη, µε α�όφαση της δηµαρχιακής 
ε�ιτρο�ής ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα α�ό γνωµοδότηση του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των �ροσφορών οργάνου. 



 (4) Σε �ερί�τωση �ου ο διαγωνισµός αφορά �ερισσότερα είδη η τιµή θα 
δίνεται υ�οχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά. 
(5) Σε �ερί�τωση �ου το �ροσφερόµενο είδος συγκροτείται α�ό �ερισσότερα 
του ενός µέρη �ου υ�όκεινται σε διαφορετικό �οσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται 
υ�οχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος α�’ αυτά σύµφωνα µε την 
�αράγραφο  
(6)Η σύγκριση των �ροσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του 
�ροσφερόµενου είδους και όχι στις  τιµές των µερών . 

      (7)Η υ�ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει α�ό τους συµµετέχοντες 
στοιχεία α�αραίτητα για την τεκµηρίωση των �ροσφερόµενων τιµών, οι δε 
�ροµηθευτές υ�οχρεούνται να �αρέχουν αυτά. 

6) Υ�οβολή �ροσφορών 
(1) Οι �ροσφορές µ�ορεί να κατατίθενται ή να α�οστέλλονται ταχυδροµικά 
στη διεύθυνση: 
(2) Οι �ροσφορές �ρέ�ει να κατατεθούν µέχρι την ………………………… 
..και 10 �.µ. η ώρα, µετά το �έρας της ο�οίας λήγει η �ροθεσµία κατάθεσης 
των �ροσφορών. Σε �ερί�τωση �ου α�οστέλλονται ταχυδροµικά, η 
�ροθεσµία λήγει την �ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
(3) Οι �ροσφορές µ�ορεί να κατατίθενται α�’ ευθείας στην ε�ιτρο�ή 
διαγωνισµού έως τις 10:00.�.µ.  
(4) Οι εκ�ρόθεσµες �ροσφορές ε�ιστρέφονται χωρίς να α�οσφραγισθούν. 
7) Εγγυήσεις 

      1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται α�ό τα �ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά �ρόσω�α �ου 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρω�αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 
διατυ�ωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται α�ό ε�ίσηµη µετάφραση. 

2)Κάθε �ροσφορά συνοδεύεται υ�οχρεωτικά α�ό εγγύηση συµµετοχής υ�έρ 
του συµµετέχοντος για �οσό �ου θα καλύ�τει το 5% της συνολικής 
�ροϋ�ολογισθείσης δα�άνης ήτοι �οσού 2.750  €. 
. Στην εγγυητική  ε�ιστολή   �ρέ�ει α�αραίτητα να αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

i. η ηµεροµηνία έκδοσης 
ii. ο εκδότης 
iii. ο οργανισµός το�ικής αυτοδιοίκησης �ρος τον ο�οίο 

α�ευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας) 
iv. ο αριθµός της εγγύησης 
v. το �οσό �ου καλύ�τει η εγγύηση 
vi. η �λήρης ε�ωνυµία και η διεύθυνση του �ροµηθευτή υ�έρ 

του ο�οίου εκδίδεται η εγγύηση 
vii. η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
viii. ότι η εγγύηση �αρέχεται ανέκκλητα και ανε�ιφύλακτα, ο δε 

εκδότης �αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως 

ix. ότι το �οσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ �ου 
διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 



µερικά χωρίς καµία α�ό µέρους του εκδότη αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
α�αίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α�ό την α�λή έγγραφη 
ειδο�οίηση 

x. ότι σε �ερί�τωση κατά�τωσης της εγγύησης, το �οσό της 
κατά�τωσης υ�όκειται σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση 
�ρέ�ει να έχει ισχύ τουλάχιστον ε�ί ένα µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου της �ροσφοράς �ου ζητά η διακήρυξη 

xii. ότι ο εκδότης της εγγύησης υ�οχρεούται να �ροβεί στην 
�αράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα α�ό α�λό 
έγγραφο της υ�ηρεσίας του ΟΤΑ �ου διενεργεί το 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα �ρέ�ει να γίνει �ριν α�ό την 
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 

      Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την �ροσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 
εγγύηση, α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες και δεν λαµβάνονται υ�' όψη. 

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι �ροµηθευτές είναι 
υ�οχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική ε�ιστολή �ου να καλύ�τει το 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης �ρέ�ει να �ροβλέ�ουν ότι σε 
�ερί�τωση κατά�τωσής των το οφειλόµενο �οσό ισχύει και στην �ερί�τωση 
κατά�τωσης εγγυητικής ε�ιστολής �ροκαταβολής, αλλά µόνο ε�ί του �οσού 
των τόκων. Σε �άγιο τέλος χαρτοσήµου υ�όκειται και το τυχόν οφειλόµενο 
�οσό λόγω ε�ιβολής �ροστίµου. Οι υ�έρ τρίτων κρατήσεις �λην της 
κράτησης 0,25% υ�έρ του ∆ηµοσίου, υ�όκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην ε�’ αυτού εισφορά υ�έρ Ο.Γ.Α.  
5) Κατά τα λοι�ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
6) Οι εγγυήσεις συµµετοχής �ρέ�ει να είναι σύµφωνες µε το συνηµµένο 
υ�όδειγµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
8) Χρόνος ισχύος των �ροσφορών 
Οι �ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους �ροµηθευτές για χρονικό 
διάστηµα 120 ηµερών. Ο Υ�ολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος 
αρχίζει α�ό την ε�όµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1) Α�οσφράγιση �ροσφορών 
α. Η α�οσφράγιση των �ροσφορών γίνεται δηµόσια ενώ�ιον της Ε�ιτρο�ής 
�αραλαβής και α�οσφράγισης �ροσφορών. 
Β. Η Ε�ιτρο�ή �ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α�οσφράγισης των 
�ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα �ου ορίζεται α�ό τη διακήρυξη. Η 
α�οσφράγιση γίνεται µε την �αρακάτω διαδικασία: 
Α�οσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται α�ό την Ε�ιτρο�ή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική 
�ροσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς δεν 



α�οσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται α�ό την Ε�ιτρο�ή 
στην κατοχή της ο�οίας και �αραµένει. 
Ο φάκελος της οικονοµικής �ροσφοράς θα α�οσφραγισθεί, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι�ών στοιχείων . 
Οι φάκελοι των οικονοµικών �ροσφορών, για όσες �ροσφορές δεν κρίθηκαν – 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοι�ών στοιχείων – α�οδεκτές, δεν 
α�οσφραγίζονται, αλλά ε�ιστρέφονται. 
Όσοι �αρευρίσκονται στη διαδικασία α�οσφράγισης των �ροσφορών 
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των 
τιµών �ου �ροσφέρθηκαν. 
2) Αξιολόγηση �ροσφορών 
1) Για την τελική ε�ιλογή του �ροµηθευτή, θα ληφθούν υ�όψη: 

α) η συµφωνία της �ροσφοράς �ρος τους όρους και τις τεχνικές 
�ροδιαγραφές της διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισµός �ου ανα�τύχθηκε,  

γ) η τιµή της �ροσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές �ου �ροσφέρθηκαν σε 
�ροηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

Ε�ίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η ε�αγγελµατική τους 
αξιο�ιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον �ροµηθευτή �ου �ροσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή, εφόσον η �ροσφορά του κρίνεται α�οδεκτή µε βάση τις τεχνικές 
�ροδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι �ροσφορές �ου �εριέχουν την ίδια τιµή και 
είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές �ροδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές �ου είναι αόριστες και ανε�ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ�ό 
αίρεση, α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες, µε α�όφαση της δηµαρχιακής 
ε�ιτρο�ής ύστερα α�ό γνωµοδότηση της ε�ιτρο�ής διαγωνισµού. 

5) Προσφορές �ου �αρουσιάζουν κατά την κρίση της ε�ιτρο�ής του 
διαγωνισµού ουσιώδεις α�οκλίσεις α�ό τους όρους και τις τεχνικές 
�ροδιαγραφές της διακήρυξης α�ορρί�τονται ως α�αράδεκτες. 

3) Ενστάσεις 
(1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 
διενέργειάς του, ή της συµµετοχής �ροµηθευτή σ' αυτόν, υ�οβάλλεται 
εγγράφως ως εξής:  
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια 
του διαγωνισµού υ�ηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α�ό τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ�οβολής των 
�ροσφορών. Για τον καθορισµό της �ροθεσµίας αυτής συνυ�ολογίζονται και 
οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υ�οβολής των 
�ροσφορών. Αν �ροκύ�τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.  
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
�ροµηθευτή σ' αυτόν, µόνο α�ό �ροµηθευτή �ου συµµετέχει στο διαγωνισµό 
ή α�οκλείστηκε α�' αυτόν σε ο�οιοδή�οτε στάδιο της διαδικασίας του και για 



λόγους �ου ανακύ�τουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την 
διενέργεια του διαγωνισµού υ�ηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την ε�όµενη εργάσιµη ηµέρα α�ό την ανακοίνωση του 

α�οτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
(2) Ενστάσεις �ου υ�οβάλλονται για οσουσδή�οτε άλλους α�ό τους 
�ροαναφερόµενους λόγους, �ρο της υ�ογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 
δεκτές.   
ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
1) Κατακύρωση 
1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε α�όφαση της Οικονοµικής  
Ε�ιτρο�ής, ύστερα α�ό γνωµοδότηση της ε�ιτρο�ής αξιολόγησης. 
2) Η Οικονοµική ε�ιτρο�ή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό 
για �οσότητα µεγαλύτερη ή µικρότερη της �ροσφερόµενης σε �οσοστό µέχρι 
30% και 50% αντίστοιχα. 
3) Κατά της κατακυρωτικής α�όφασης µ�ορεί να υ�οβληθεί ενδικοφανής 
�ροσφυγή ή να ασκηθεί �ροσφυγή στον αρµόδιο υ�ουργό, κατά τα 
�ροβλε�όµενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
(1) Τό�ος �αράδοσης και τρό�ος �αράδοσης των υλικών  
Ο �ροµηθευτής είναι υ�οχρεωµένος να �αραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε την ε�ιθυµία 
του  ∆ήµου . 
 
(2) Παραλαβή των υλικών 
Ο χρόνος �αράδοσης των ειδών ορίζεται σε είκοσι �έντε  (25) εργάσιµες ηµέρες α�ό την 
υ�ογραφή  
της σύµβασης, όσον αφορά τις θερινές στολές εργασίας και τα σήµατα στολών και σε τριάντα  
�έντε (35) εργάσιµες ηµέρες για τα χειµερινά είδη. Ο χώρος �αράδοσης θα υ�οδειχθεί α�ό την 
Υ�ηρεσία. 

Οι �ροµηθευτές υ�οχρεούνται να �αραδώσουν ε�ακριβώς τα είδη �ου 
αναφέρονται στην �ροσφορά �ου έχουν υ�οβάλλει βάσει της �αρούσας 
διακήρυξης (ενδεικτικό �ροϋ�ολογισµό και τεχνική �εριγραφή). 
Ο�οιαδή�οτε µεταβολή έστω και µετά α�ό συνεννόηση µε τους δικαιούχους 
δεν θεωρείται νόµιµη. 

Η Υ�ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να α�οστείλει �ρος έλεγχο τα 
�ροσφερόµενα δείγµατα, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών �ροδιαγραφών των 
ειδών αυτών. Στην �ερί�τωση αυτή η δα�άνη του �αρα�άνω ελέγχου βαρύνει τον 
�ροµηθευτή. 
 (3) Τρό�ος �ληρωµής 
1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα �ληρωθεί στον �ροµηθευτή 
µετά την οριστική �αραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού 



εντάλµατος �ληρωµής  �ου θα συνοδεύεται α�ό τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
2) Κατά τα λοι�ά ισχύουν τα όσα ορίζουν τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τον  ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 4% υ�ερ ∆ΟΥ (φόρος �ροµηθευτών ) , 
2% υ�έρ ΤΑ∆ΚΥ  κατά �οσοστό εβδοµήντα �έντε τοις εκατό (75%) στον 
Τοµέα Ε�ικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ�αλλήλων του 
ΤΕΑ∆Υ και κατά �οσοστό είκοσι �έντε τοις εκατό (25%) στον Τοµέα Πρόνοιας 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ�αλλήλων του ΤΠ∆Υ ,τα έξοδα δηµοσίευσης της 
διακήρυξης καθώς και των τυχόν ε�αναλη�τικών .    
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού �αρέχονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, α�ό το Τµήµα �ροµηθειών  του ∆ήµου ∆ράµας , 
Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία   1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα  α�ό τον αρµόδιο 
υ�άλληλο κο Μιλτιάδη Μελιάδη  , τηλέφωνο: 2521 350 630 και FAX: 23343. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της �αρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο (2) ηµερήσιες 
οικονοµικές  , σε   δύο (2) ηµερήσιες σε µία (1) εβδοµαδιαία νοµαρχιακές 
εφηµερίδες καθώς ε�ίσης θα αναρτηθεί και στην « διαύγεια » . 
 
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον Πρόεδρο της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
      

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 30/2011 
 

   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος        Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
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