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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4693/31-01-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης 19/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση πίστωσης τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών 
για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ιλίου κατά το έτος 2012» 
 

Σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 3103/19-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  19-01-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δ.Σ., ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Σ. 
 
Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 13ου θέματος και προσήλθε 
στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 

******************* 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση πίστωσης 
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για 
εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012». 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 2461/17-01-2012 σχετικό έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σας στέλνουμε τη με κωδικό Π02/2012 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια ειδών για 
εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012» και σας γνωρίζουμε 
ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 18.524,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 13 % και 
23 % σε βάρος των  Κ.Α. 15.6473.0001 και 15.6471.0002  στον  προϋπολογισμό του Δήμου μας 
για το οικονομικό έτος 2012 . 
 Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και το N. 3861/10 
(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
 Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για : 

1. Την έγκριση  πίστωσης ποσού 18.524,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 13 % και 23 % 
σε βάρος  των  ΚΑ: 15.6473.0001, και 15.6471.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας 
για το οικονομικό έτος 2012 για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. 

2. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
3. Τον  τρόπο εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας. 
4. Τον καθορισμό των όρων διακήρυξης» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει πίστωση ποσού 18.524,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 13 % και 23 % σε 

βάρος  των  ΚΑ: 15.6473.0001, και 15.6471.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας για 
το οικονομικό έτος 2012, για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012» 

2. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου κατά το έτος 2012» τον πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με 
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα των προς προμήθεια 
ειδών ξεχωριστά. 

3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές 
4. Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω: 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (ΣΧΕΔΙΟ) 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
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Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, η οποία 
συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η  «Προμήθεια 
ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου έτους 2012»συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας   18.524,51€   με Φ.Π.Α. όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π 2/2012 
μελέτη της Δ/νσης  Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου Ιλίου,  η οποία αποτελεί  
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 
κάθε ομάδας. 
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
Δ/νση Δημαρχείου Ιλίου : Κάλχου 48 - 50 (Τ. Κ. 131 22)  
Τηλ. : 213-2030.136, 213-2030.185  
Fax : 210-2691.864  
Άρθρο 1ο:Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής  
διατάξεις :  

·  Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».  

· Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων».  

· Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
· Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».   
· Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η 
παράγραφο του άρθρου 20.  

· Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης». 

· Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

· Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 2ο 
Συμβατικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους) είναι : 
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
- Το τιμολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
-  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
Όσοι συμμετέχουν, οφείλουν να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια τη 
φερεγγυότητα τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κατάσταση τους, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές τους. 
Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 - 50, 4ος όροφος, στην αίθουσα 
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, την …………………………….διάστημα κατά το οποίο οι 
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 
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εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις 
αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν 
ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της 
διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση : Κάλχου 48 - 50, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος 
όροφος, Τ. Κ. 131 22. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
Άρθρο 4ο 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 6) 
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη 
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σ' όλα 
τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
Άρθρο 5ο 
Προέλευση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 18) 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή 
αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
Άρθρο 6ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 7) 
Οι  συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την γραπτή προσφορά τους η οποία θα 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 3% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι 
555,73€ και τα εξής δικαιολογητικά (η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου 
αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς): 
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σ ΄αυτό, πρόσφατης έκδοσης   
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

· Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα 
σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. 

· Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

· Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 

· Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

· Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου,  προσκομίζοντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, με 
ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, οφείλει πριν την απόφαση 
κατακύρωσης να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν.  
Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση 
συμμετοχής 
Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 
7.1 Εγγύηση συμμετοχής (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 1) 

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΕΒ-ΡΣΩ



 5

α) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των 
ειδών, ορίζεται σε ποσοστό 3% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον  555,73€ )  και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλου 
αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει 
συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό. 
β) Για την εγγύηση συμμετοχής ως συνολικός «προϋπολογισμός» της προμήθειας νοείται ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης και όχι η προσφορά του διαγωνιζομένου. 
γ)  Όταν η προσφορά αφορά μέρος των προς προμήθεια ειδών,  γίνεται δεκτή και στην περίπτωση 
που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 3%  όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς 
προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για 
το μέρος των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. 
δ) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η 
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προμηθευτών πού έλαβαν 
μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της 
ανάθεσης. 
ε) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν. 
στ) Οι εγγυήσεις συμμετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν και τα ακόλουθα : 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος ΙΛΙΟΥ). 
4. Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαίρεσης ή της διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου 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. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη κατά τουλάχιστον 
ένα (1) μήνα. 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της, ύστερα από 
απλό έγγραφο του Δήμου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 
Προσφορά που καλύπτει μόνο την 2η ομάδα των προς προμήθεια ειδών, δεν απαιτείται 
εγγύηση συμμετοχής  
7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 26 παρ. 2) 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συμβατικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : 
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ. Π. Α., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. 
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β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
γ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παράγραφο 8.1 παραπάνω), με τις 
εξής 
διαφοροποιήσεις : 
1. Δεν θα αναφέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
2. Θα αναφέρουν τα προς προμήθεια  αγαθά. 
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 
αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά ένα (1) μήνα. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
Άρθρο 8ο 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 11) 
8.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. 
8.2 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
8.3  Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
8.4 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου 
δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
8.5 Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν 
τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου 
να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 
8.6 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β. Προς το Δήμο Ιλίου, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
γ. Ο τίτλος της προμήθειας. 
δ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
ε. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Άρθρο 9ο 
Προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 12)  
9.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (ένα 
πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω 9ο άρθρο της παρούσης. Προσφορές 
που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται 
όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισμός 
γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) : 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής,  όλα σε δύο αντίγραφα. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
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δύο αντίγραφα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
9.2 Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
9.3Οι 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 διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού παραλαμβάνει και 
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
9.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
Διευκρινίσεις 
δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον 
της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Άρθρο 10ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 13) 
10.1 Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους 
για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
10.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
10.3 Η ισχύς των προσφορών των υποψηφίων στο διαγωνισμό μπορεί να παρατείνεται, εφόσον 
ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. 
10.4 Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της 
σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της 
σύμβασης αυτής. 
Άρθρο 11ο 
Αντιπροσφορές - εναλλακτικές προσφορές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 14) 
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Άρθρο 12ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15) 
12.1 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 πρόχειρου διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσιοποίηση της 
περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 
άρθρο 15 παρ. 1α& Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 και 4 παρ. 5). 
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική Επιτροπή. 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση 
που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής, όπως 
είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 11389/1993 : 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
β.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ'  αυτόν,  μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για 
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την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 
του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από 
το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του 
στην 
Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 
2286/1995άρθρο 4 παρ. 5). 
12.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της γενικά που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους. 
12.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 
3). 
Άρθρο 13ο 
Προσφερόμενη τιμή (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 16) 
13.1 Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το Φ. Π. Α. για παράδοση των ειδών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη 
διακήρυξη. 
13.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. 
13.3 Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ αριθμητικώς ανά 
τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών 
στην προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 
13.4 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
13.5 Επειδή ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, δεν ορίζεται 
όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, δηλαδή αυτή είναι σταθερή σ' όλη την διάρκεια της 
σύμβασης. Γι’ αυτό προσφορά με τιμές μη σταθερές απορρίπτεται. 
Άρθρο 14ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 19) 
14.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση πραγματοποιείται με την παρακάτω διαδικασία, η οποία αφορά διαγωνισμό που 
γίνεται με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά : 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο και παραμένει σφραγισμένος μέχρι 
να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών στον κυρίως φάκελο και η συμφωνία των τεχνικών 
στοιχείων του κυρίως φακέλου με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της παρούσας 
προμήθειας. Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων τα 
δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά, αποσφραγίζονται 
αφού κριθούν τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών που κατατέθηκαν στον 
παρόντα διαγωνισμό. 
14.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει. 
Άρθρο 15ο 
Αξιολόγηση προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 20) 
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15.1 Καθώς για την τελική επιλογή του προμηθευτή, κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών : 
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. 
β) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και     την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης υποψήφιο προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία 
πλήρης και οικονομικότερη. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς 
τιμή και είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την 
επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, 
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους. 
15.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
15.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 
και   τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
15.4 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει ο Δήμαρχος, σύμφωνα με την 6η 
παράγραφο του 23ου άρθρου της Υπ. Απ. 11389/1993. Η απόφαση για την κατακύρωση της 
δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβάση 
να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 
Άρθρο 16ο 
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 21 και 23 παρ. 6 και Ν. 
2286/1995) 
16.1 Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με 
γνωμοδότηση του προς το Δήμαρχο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει : 
α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο 
προμηθευτής. 
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
γ. Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 
16.2 Στην περίπτωση, που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για : 
α. Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας για το 
σύνολο της ποσότητας ή μέρος της, 
β. συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή 
γ. τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,  
τότε την τελική απόφαση λαμβάνει ο Δήμαρχος. 
Άρθρο 17ο 
Συνέχιση του διαγωνισμού (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 22) 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με 
υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός 
διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του και η προμήθεια να 
κρίνεται ως επείγουσα. 
Άρθρο 18ο 
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 24) 
18.1 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο 
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προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός δύο (2) ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του επιστρέφεται η 
εγγυητική συμμετοχής.  
18.2 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση  κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 & 35 της Υπ. Απ. 
11389/1993. 
Άρθρο 19ο 
Σύμβαση (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 25 παρ. 1 έως και 2) 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.  Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης,  των 
τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, 
καθώς και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 
αποδεκτές. 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής : 
- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
- Τον τρόπο παραλαβής. 
- Τον τρόπο πληρωμής. 
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 
Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν 
αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχουν  παραδοθεί οι ποσότητες που έχουν ζητηθεί. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 
Άρθρο 20ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρα 28 και 29) 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει μετά την υπογραφή της  σύμβασης τα είδη σε τόπο και 
χρόνο που θα του ζητούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.  
Άρθρο 21ο 
Διαφορές διακήρυξης – νόμων 
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Όταν η 
διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της,  ισχύει ο Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την 
προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 
3463/2006. 
Άρθρο 22ο 
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Δημοσίευση 
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που 
υπάρχει στην Υπ. Απ. 11389/1993 θα δημοσιευτεί μια φορά σε μία τουλάχιστον οικονομική 
εφημερίδα ή σε μια τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 5ου 
άρθρου διατάξεις της Υπ.Απ. 11389/1993, του Νόμου 2741/1999, του Νόμου 3548/2007 και του 
Νόμου 3801/2009, αντίστοιχα. 
Σύμφωνα με το 46ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3η παράγραφο του 4ου άρθρου 
του Ν.3548/2007, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής (το ελάχιστο κόστος υπολογίζεται στα 100,00 € 
περίπου), θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.  
 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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