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Αριθµ. απόφ 62/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-4-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ.9325/24-4-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Έγκριση της µελέτης , των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής
συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης για την προµήθεια: «Φωτιστικών σωµάτων προς
τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ», αριθµ µελ. 3/2018 προϋπολογισµός 34.596 ευρώ, ψήφιση της
σχετικής πίστωσης.
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Σάββας Ζαµανίδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Ευσταθιος Κατσιδης
6. Καιδης Αποστολος
7. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
8. Γεωργιος Καραϊσκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Στέφανος Μπίγγας

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών ότι µε
την υπ’αριθµ 89/2018 Α∆Σ ενισχύθηκε ο ΚΑ 20.7135.0020 και εγγράφηκε η πίστωση ύψους 34.596,00
ευρώ(ΣΑΤΑ) ύστερα από τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ έτους 2018.
Θέτουµε υπόψη σας την από 30-4-2018 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε τη διάθεση της πίστωσης , την έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού της ανωτέρω προµήθειας .
Αναλυτικά την ψήφιση πιστώσης από τον κάτωθι κωδικό του προϋπολογισµού οικ έτους 2018 του ∆ήµου, ως
εξής: :

Κ.Α.

Ποσό από τον
προϋπολογισµό Ο.Ε. 2018

20.7135.0020

34.596,00

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής:
1) Την µε αριθµ. 3/2018 µελέτη της προµήθειας .
2) Το σχέδιο της διακήρυξης.
3) Το πρωτογενές αίτηµα 18REQ002997576.
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση των πιστώσεων και πιο συγκεκριµένα από τον ΚΑ
20.7135.0020 ποσό ύψους 34.596,00 ευρώ, σχετ ΠΑΥ 565, του πρ/σµού οικ.έτους 2018 .
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Αριθµ. απόφ 62/2018
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
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2.
3.
4.
5.

τις διατάξεις του Ν 4412/2016
Τις διατάξεις του Π.∆..80/2016
την υπ’αριθµ 89/2018 Α∆Σ
την υπ’αριθµ 3/2018 µελέτη
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα

1. Εγκρίνει την µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από την ∆/νση Τ.Υ ,
συνολικού προϋπολογισµού 34.596,00 ευρω µε το Φ.Π.Α. €, για την προµήθεια: «Φωτιστικών σωµάτων προς
τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ», αριθµ µελ. 3/2018. Η προµήθεια θα διενεργηθεί µε ανοικτή συνοπτική
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016. Εγκρίνει και ψηφίζει την αντίστοιχη πίστωση (ΣΑΤΑ) από τον ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους
2018 του ∆ήµου Εορδαίας , ως εξής:
Κ.Α.

Πίστωση ευρώ µε ΦΠΑ

ΠΑΥ

20.7135.0020

34.596,00

565

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στο άρθρα 86 του Ν.4412/2016 για την προαναφερόµενη προµήθεια, ως
εξής:
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
διακηρύσσει
τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προµήθειας φωτιστικών σωµάτων προς
τοποθέτηση επί στύλων ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ.
Προϋπολογισµού 34.596,00 Ευρώ (µε το Φ.Π.Α. 24%),
διεξαχθεί σύµφωνα µε:
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 116 και 117
τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
την υπ’ αριθ. …../2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η πίστωση από
τον Κ.Α. 20.7135.0020 (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ………./2018) , εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού
4. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης µε α/α ….
5. τους όρους της παρούσας και
καλεί

που θα
1.
2.
3.

τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας
της ανωτέρω προµήθειας .
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Οδός: 25ης Μαρτίου 15 , Πτολεµαΐδα
Ταχ.Κωδ.:50200
Τηλ.: 2463350113
Telefax: 2463350113
E-mail: grprom1@ptolemaida.gr
Κωδικοί CPV: 31527200-8: Φωτιστικά εξωτερικού χώρου
31532800-2: Βραχίονες φωτιστικών
Ιστοσελίδα: www.ptolemaida.gr
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ∆ήµου Εορδαίας , οδός 25ης Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα, την
……………….. ….-…-2018, ώρα ………. π.µ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που ορίστηκε µε την
232/2017 Α.Ο.Ε..
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης και τευχών
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1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για
τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η προκήρυξη σύµβασης,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
δ) οι τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας που συντάχθηκαν από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου.
ε) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί
όλων των ανωτέρω
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο προµηθειών
του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. ∆επάστα
Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom1@ptolemaida.gr).
Άρθρο 3: Αντικείµενο του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια εκατό φωτιστικών σωµάτων µε ηλεκτρονικό σύστηµα έναυσης και
λαµπτήρα Να υψηλής πίεσης ισχύος 100W καθώς και την προµήθεια ανάλογου αριθµού (100) βραχιόνων
στήριξης κατάλληλης διατοµής Φ60mm , όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
2. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.
3. Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό,
το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής
υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισµός της σύµβασης
Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στα 34.596,00 Ευρώ και αναλύεται ως εξής: Σύνολο
δαπάνης 27.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) 6.696,00€, Συνολική δαπάνη 34.596,00€.
Άρθρο 5: Χρηµατοδότηση της σύµβασης - Πληρωµή Αναδόχου
1. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων και βαρύνει τον κωδικό
20.7135.0020 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ.έτους 2018 (υπ’ αριθ. …../2018 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης).
2.Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011 καθώς και της κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π..
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
4. Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών, µε την έκδοση αντίστοιχων
εξοφλητικών τιµολογίων.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του
διαγωνισµού
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισµό, ορίζεται η …/../2018,
ηµέρα ……………... Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η …………… π.µ. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Ο
διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Εορδαίας , οδός 25ης Μαρτίου 15 Πτολεµαΐδα.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα.
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 7 είτε (α) µε κατάθεσή τους
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του
διαγωνισµού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην
άφιξή τους. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα
κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
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Προσφορά του …………..1
για την προµήθεια: «ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΣΤΥΛΩΝ ∆Ε∆∆ΗΕ-∆ΕΗ»
µε αναθέτουσα αρχή ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
Αριθµός ∆ιακήρυξης:…………./….-…..-2018
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ….-….-2018
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι
δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9.
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ.
2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α` 188).
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη
κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το
νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα
ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει το τυποποιηµένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 14 της παρούσας.
Στο ΤΕΥ∆ που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει όλα όσα απαιτούνται στην από 16/2/2018 µε αριθµό πρωτ.
4514 τεχνική περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Σηµειώνεται ότι οι συµµετέχοντες οφείλουν να λάβουν γνώση της ανωτέρω τεχνικής περιγραφής και να
προσφέρουν προϊόντα τα οποία θα έχουν χαρακτηριστικά που να πληρούν τις απαιτήσεις αυτής. Προς
επίτευξη των παραπάνω και για την αποφυγή φαινοµένων προσφοράς προϊόντων µε χαµηλότερα τεχν.
χαρακτηριστικά, ο κάθε συµµετέχοντας στον διαγωνισµό πρέπει ( επί ποινή αποκλεισµού) να υποβάλει µαζί µε
τα υπόλοιπα απαιτούµενα δικαιολογητικά/τεχνικά φυλλάδια/πιστοποιητικά δοκιµών κτλ, και µια υπεύθυνη
δήλωση όπου να αναφέρει το κατασκευαστικό οίκο και τον αντίστοιχο κωδικό / τύπο προϊόντος για κάθε
προσφερόµενο υλικό. Με βάση την αναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση θα γίνει και ο έλεγχος της προσφοράς
καθώς και η παραλαβή των υλικών σε περίπτωση όπου ο διαγωνισµός προµήθειας κατοχυρωθεί στην
αντίστοιχη προσφορά.
Επίσης ο κάθε συµµετέχων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συµπληρώσει τον πίνακα συµµόρφωσης του
παραρτήµατος Α της Τεχνικής Περιγραφής της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος. Στον πίνακα θα πρέπει,
πέρα της αναγραφής της συµφωνίας ή µη µε τις απαιτήσεις, να τεκµηριώνεται η συµφωνία µε παραποµπές
1

Στοιχεία προσφέροντος οικονοµικού φορέα (ιδίως επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και
e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα στοιχεία όλων των µελών αυτής.
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στα αντίστοιχα στοιχεία/προσπέκτους/υλικό της τεχνικής προσφοράς. Πίνακες συµµόρφωσης που απλά
αναγράφουν «ΝΑΙ» ή «Συµφωνεί», χωρίς τεκµηρίωση δεν θα γίνονται αποδεκτοί επί ποινή αποκλεισµού.
4. Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 της παρούσης.
Άρθρο 10: Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών
1. Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα ( τεµάχιο). Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής:
• Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
• Ποσοστό Φ.Π.Α. (%) στο οποίο υπάγεται το είδος
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης
της προθεσµίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας (σηµειώνεται ότι
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική
καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21
του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
και τους λόγους αποκλεισµού τους.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους
απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούµενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
δ) Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µία απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου, η οποία κοινoποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ε) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες
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προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας (20) είκοσι
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 15 της
παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά η διαδικασία ανάθεσης
µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε
για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε
για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονοµική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15
της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής των
άρθρων 12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός 20 ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Άρθρο 12: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισµού
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.∆εν αποκλείεται ο
προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή
των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
3. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
δηµοσίων (διαγωνισµό).
4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική
απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
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Άρθρο 14: Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ.
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,
β) είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασή του.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες
να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το τυποποιηµένο έντυπο (ΤΕΥ∆)
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Είναι δυνατή η υποβολή του ΤΕΥ∆ µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού
φορέα σύµφωνα µε την περιπτ.13 του άρθρου 107 του Ν.4497/17.
Άρθρο 15: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν από τον προσωρινό ανάδοχο µετά από τη
σχετική πρόσκληση είναι τα εξής:
1. Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, εάν συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.
2. Εφόσον ο διαγωνιζόµενος έχει τη µορφή νοµικού προσώπου (εταιρείας), στα δικαιολογητικά
κατακύρωσης συµπεριλαµβάνονται:
- Τα φύλλα των εφηµερίδων της κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) στα οποία δηµοσιεύθηκαν το ιδρυτικό
καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα
αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ.
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και
Ε.Ε.
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει
την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016).
Για τα νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
- ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.),
- ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα
που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται. Εάν από το
υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του
τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα
αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον
ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης. ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
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- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση
µε την εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η
ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης.
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα µητρώα
του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να βρίσκεται
σε ισχύ.
6. Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που εκδόθηκαν σε βάρος του
διαγωνιζόµενου εντός χρονικού διαστήµατος δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής (άρθρο 80 παρ.2 περίπτ. γ΄
Ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ.Α.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017). Όπου δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό ή αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις,
υποβάλλεται αντί αυτού βεβαίωση ή, αν αυτή δεν προβλέπεται, υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016).
Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του Ν. 4412/2016, για διάστηµα έξι µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1.Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης,
χωρίς Φ.Π.Α.
Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016).
2. Η ανωτέρω αναφερόµενη εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (Ν. 2513/97) και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό.
Οι εγγυήσεις µπορεί να εκδίδονται και από το ΤΣΜΕ∆Ε.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική. Επίσηµη θεωρείται η µετάφραση που πληροί τους όρους του άρθρου 8 της
διακήρυξης.
Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου Εορδαίας στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε περίπτωση ένωσης
προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
Άρθρο 18: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων , εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης υποβάλλεται ένσταση σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας
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1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το
ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα2, και η µετάφραση των εν
λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε από το αρµόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο
έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
4 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Άρθρο 20: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω
νοµοθετηµάτων:
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’
74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν
αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.
Άρθρο 21: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
1. Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και φέρει κωδικό Α∆ΑΜ.
2. Προκήρυξη αυτής (περίληψη της ∆ιακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου,
αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.ptolemaida.gr).
3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί και σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα
(βλ. άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017).
Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα αναφερόµενα παρακάτω.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συµφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνική περιγραφή της προµήθειας (αρ.µελ.5311/28-2-2018)
4. Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
2

Είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας
‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους.
3
Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
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Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις …-…..-2018.
Άρθρο 24: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση
αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης
της προµήθειας.
Άρθρο 25: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας
Η συµβατική ποσότητα των ειδών θα παραδίδεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και το
ισχύον νοµοθετικό καθεστώς,
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για ένα έτος ή µέχρι
εξαντλήσεως των συµβατικών ποσοτήτων .
Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δηµοπρατούµενης προµήθειας
και η δέσµευση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε µε την υπ’αριθµ. …./2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 62/2018.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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