
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Αριθμός  Απόφασης  571//2012
Από  το  Πρακτικό  της  αρίθ.  25/2012 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης

«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: 
΄΄ Προμήθεια λαμπτήρων ΄΄»

       Στη  Μεγαλόπολη  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  την  Τρίτη  (3η)  του  μήνα 
Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, η  Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου  Μεγαλόπολης, μετά από την 17076/28-09-2012 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  που επιδόθηκε  νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  σύμφωνα με 
το  άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 
σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες  5 ήτοι: 

Παρόντες                                                                             Απόντες
1. Παναγιώτης Μπούρας – Πρόεδρος                      1. Γρηγόριος Τσέκερης                    
2. Κανέλλος Δράκος                                                 2. Κωνσταντίνος ΜΙχόπουλος 
3. Νικόλαος Κούτσουρας                                                             
4. Βασίλειος Μερζιώτης 
5. Γεώργιος Ρουμπαλάς    

           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σταυρούλα Συρνιώτη, υπάλληλο του Δήμου.

  Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδριάσεως  και  εισηγούμενος  το  18ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης:  «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 
προμήθειας  με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια λαμπτήρων ΄΄», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής  το  αρίθ.  38816/27-08-2012 σχετικό  έγγραφο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου 
Τρίπολης με το οποίο δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας λαμπτήρων, ζητώντας 
τους να αποφασίσουν σχετικά με:

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας λαμπτήρων.
2. Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη 
τους:
α)Την αρίθ. 11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α. 
β)Τον  Ν.  2286/95  με  τίτλο  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων». 
γ)Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
δ)Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών σχετικά με την εκτέλεση προμηθειών 
από τους Ο.Τ.Α.
ε)Το αρίθ.  38816/27-08-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης.
η)Το γεγονός ότι στο προϋπ/σμό του Δήμου οικον. έτους 2012 και στον  Κ.Α. 20-6662.001  του 
σκέλους  των  εξόδων  υπάρχει  γραμμένη  σχετική  πίστωση,  η  οποία  σύμφωνα  με  την  αρίθμ. 
557/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διατεθεί  από ιδίους πόρους του Δήμου,  για την 
προμήθεια  λαμπτήρων,  για  τις  ανάγκες  συντήρησης  των  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  του 
Δήμου Μεγαλόπολης.

1

ΑΔΑ: Β437ΩΛ8-Ε2Κ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ    ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Τρίπολης  και  αφορούν  την  προμήθεια  λαμπτήρων, για  τις  ανάγκες  συντήρησης  των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού προϋπ/σμού Είκοσι Εννέα 
Χιλιάδες  Οχτακόσια  Σαράντα  Τέσσερα  EURO και  Ενενήντα  Λεπτά  (29.844,90€), 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. 

Το αντικείμενο  αυτής  της  μελέτης  περιλαμβάνει  την  προμήθεια  λαμπτήρων που  θα  καλύψουν 
πάγιες ανάγκες του Δήμου Μεγαλόπολης.
Τα υλικά θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος Μεγαλόπολης πλήρως ελεύθερα και 
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

2. Καθορίζουν τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων ο οποίος θα γίνει με πρόχειρο 
δημόσιο  διαγωνισμό με  σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη 
τιμή,  η  προμήθεια  λαμπτήρων  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Μεγαλόπολης,  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού  Είκοσι Εννέα Χιλιάδες Οχτακόσια Σαράντα Τέσσερα  EURO και Ενενήντα 
Λεπτά (29.844,90€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
 Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε με κατάθεση 
στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, είτε με αποστολή 
στο πρωτόκολλο της  Υπηρεσίας  και  παραλαβή με  απόδειξη,  μέχρι  την προηγουμένη  εργάσιμη 
ημέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού, για  την  κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Μεγαλόπολης, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  αρίθμ.  11389/1993  απόφασης  του  Υπουργού  Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 2286/95 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  Κοινοτήτων» και  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Τρίπολης  με τους εξής όρους:

Ά ρ θ ρ ο 1  ο  

Προϋπολογισμός 
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια έχει εκτιμηθεί  στο ποσό των είκοσι 
εννέα  χιλιάδων  οχτακοσίων  σαράντα  τέσσερα  ευρώ  και  ενενήντα  λεπτών  (€29.844,90€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%.

Ά ρ θ ρ ο 2  ο  

Πληροφορίες 
1) Εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  ζητήσουν  εμπρόθεσμα  έγγραφα  και  συμπληρωματικές 

πληροφορίες  σχετικά  με  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια,  αυτές  παρέχονται  δύο  (2) 
τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  που  έχει  ορισθεί  για  την  υποβολή  των 
προσφορών.

2) Οι συμπληρωματικές  πληροφορίες  αποστέλλονται  ή  παραδίδονται  το  αργότερο  δύο  (2) 
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν 
την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε δύο (2) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

3) Τηλέφωνα  λήψης  πληροφοριών:  Τηλ:27913-60307,  αρμόδιος  υπάλληλος:   Άννα 
Σαφλαγιούρα

4) Η  πλήρης  διακήρυξη  διατίθεται  δωρεάν  από  το  τμήμα  προμηθειών  του  Δήμου 
Μεγαλόπολης.
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Ά ρ θ ρ ο 3  ο  

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου  Μεγαλόπολης, 

Παπαναστασίου  30,  από  την  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμών  στις  16  του  μηνός 
Οκτωβρίου του έτους  2012  ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης προσφορών την 10:00π.μ και 
ώρα λήξης την 10:30π.μ.

2. Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην παραπάνω ημερομηνία ή ακύρωσή της, 
αυτός  θα  πραγματοποιηθεί  στις  …………. …………….. 2012 στον ίδιο τόπο και  ώρα, 
χωρίς όμως να τροποποιηθούν οι όροι της παρούσης διακήρυξης και χωρίς νέα δημοσίευση.

Άρθρο 4  ο  

Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν 
συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  υποβάλλονται  μεταφρασμένα  από  επίσημη  αρχή  στην 
ελληνική γλώσσα.

Α ρ θ ρ ο 5  ο     

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς 

Α ρ θ ρ ο 6  ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους,  τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή  #1.493,00€# .  Γενικά ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου
4. Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  από  ΟΑΕΕ  και  ΙΚΑ,  από  το  οποίο  να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

6. Πιστοποιητικό φορολογικής  ενημερότητας,  από το οποίο να προκύπτει  ότι  κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες και καμία οφειλή 
προς το δημόσιο ή τους ΟΤΑ.

7. Πιστοποιητικό προϊόντος CE.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί 

περιορισμοί  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  ότι  δεν  έχει  αποκλεισθεί  η  συμμετοχή  της  από 
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
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9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη.

10.Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν1599/86  ότι  έλαβαν  γνώση  των  τοπικών  συνθηκών  και 
αναλαμβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας  το υπό προμήθεια είδος σε 
χώρο που θα τους υποδείξει ο Δήμος.

11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του διαγωνιζομένου με την οποία να δηλώνεται το 
εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. 

12.Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του διαγωνιζόμενου για το χρόνο παράδοσης που με 
ποινή αποκλεισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

Α ρ θ ρ ο 7  ο  

Τρόπος διενεργείας του διαγωνισμού
Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν  να λάβουν μέρος  στον διαγωνισμό πρέπει  να καταθέσουν  έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.

2. Οι  προσφορές  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  που  διενεργεί  τον 
διαγωνισμό.

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 του διαγωνισμού.

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου 
δε λαμβάνονται υπόψη.

5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν τη 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.

6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο     8  ο  

Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα 
φέρει  τις  ενδείξεις  που  αναφέρονται  στο  παραπάνω  άρθρο  7  της  παρούσης.  Προσφορές  που 
υποβάλλονται ανοικτές, δε γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα 
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

1. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.
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2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.

3. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει 
και  αποσφραγίζει  τις  προσφορές  και  κατά  τον  έλεγχο  καθαρογράφει  την  τυχόν  διόρθωση  και 
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 
οποία  τυχόν  δεν  αποδέχεται.  Στην  περίπτωση  αυτή  πρέπει  ο  προσφέρων  να  αναφέρει  στην 
προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειμένου  να  αξιολογηθούν.  Μετά την κατάθεση της  προσφοράς  δε  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.

Κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής υποχρεούται  να καταθέσει  προσφορά για το σύνολο των  
ειδών της προμήθειας. Δεν θα γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό προσφορές που αφορούν μόνο  
κάποιο είδος της προμήθειας ή τμήμα των ποσοτήτων της προμήθειας.

Ά ρ θ ρ ο 9  ο  

Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν το χρόνο ισχύος τους σε υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή.  Σε  περίπτωση  που  δεν  αναγράφεται  ο  χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  τότε  θα 
θεωρείται ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα (1) έτος από την 
επομένη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  για  τον  χρόνο  που  αποδέχθηκαν  να 
παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς 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.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της 
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ

Άρθρο     10  ο  

Δείγμα

Οι συμμετέχοντες οφείλουν, αν τους ζητηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού , να προσκομίσουν 
δείγμα των προσφερόμενων ειδών για αξιολόγηση, στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
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Άρθρο     1  1  ο  

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.  Ένσταση κατά της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της  νομιμότητας  διενέργειάς  του,  ή  της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 
1α.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή  που συμμετέχει  στον διαγωνισμό  ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο  της  διαδικασίας  του  και  για  λόγους  που ανακύπτουν  κατά το  αντίστοιχο  στάδιο,  στην 
αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση  του  αντίστοιχου  σταδίου.  Η  ένσταση  αυτή  δεν  επιφέρει  αναβολή  ή  διακοπή  του 
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση του στο δημοτικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010.
3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ 
της υπογραφής της σύμβασης δε γίνονται δεκτές.

Άρθρο     1  2  ο  

Προσφερόμενη τιμή

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως 
καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 
κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  εκτός  από  το  Φ.Π.Α.  για  παράδοση  των  υλικών  στο  Δήμο,  όπως 
προβλέπεται στη διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3. Με ποινή αποκλεισμού  στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται  η  τιμή χωρίς 
ΦΠΑ σε ευρώ αριθμητικώς και ολογράφως ανά τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς η προσφερόμενη 
τιμή για το σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Άρθρο     1  3  ο  

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Το  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών  προβαίνει  στην  έναρξη  της 
διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη 
διακήρυξη. Προσφορές  που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  υπηρεσία  για  επιστροφή,  ως 
εκπρόθεσμες.

Η  αποσφράγιση  γίνεται  με  την  παρακάτω  διαδικασία  που  αφορά  διαγωνισμό  που  γίνεται  με 
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: 
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Αποσφραγίζεται  μόνο  ο  κυρίως  φάκελος  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς, 
μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω όργανο  όλα  τα  δικαιολογητικά  και  τα 
στοιχεία της τεχνικής  προσφοράς.  Ο φάκελος  της οικονομικής  προσφοράς δεν αποσφραγίζεται 
αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν 
είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

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 και σφραγίζει.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του 
ΕΚΠΟΤΑ.

Σε  χωριστή  συνεδρίαση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  παρουσία  των  διαγωνιζόμενων 
αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών.  Μειοδότης  ανακηρύσσεται  ο 
προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο   1  4  ο  

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών 
κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

Άρθρο   1  5  ο  

Κανόνες Δημοσιότητας
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στον τύπο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 της υπ.αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. ‘’Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α”.
Η  περίληψη  της  παρούσης  θα  τοιχοκολληθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δημοτικού 
καταστήματος και θα δημοσιευθεί στην  ημερήσια εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» καθώς και 
στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ». 
 Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της.
Η  δαπάνη  για  την  δημοσίευση  περίληψης  της  παρούσας  διακύρηξης  στον  τύπο  βαρύνει  τον 
ανάδοχο.

Άρθρο 16
ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης
 Στον  προμηθευτή  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  της  προμήθειας  αποστέλλεται  σχετική 
ανακοίνωση, που  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  το  είδος, την  ποσότητα, τιμή, την  συμφωνία  της 
κατακύρωσης με  τους  όρους  της διακήρυξης και τις  τυχόν αποδεκτές  τροποποιήσεις  των όρων 
αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής 
της σύμβασης.
 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται  ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
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 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της 
επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του φορέα ή συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας.

Άρθρο 17
ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
17.1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί  σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

17.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
17.3. Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο  5.5. του άρθρου  5 της παρούσας διακήρυξης και 

αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
17.4. Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον 

συμβατικό  χρόνο  παράδοσης, κατά  τον  χρόνο  που  με  βάση  την  σύμβαση  ο  αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

17.5. Η εγγύηση επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 18
ο

Χρόνος παράδοσης των υλικών
18.1. Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση, υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υπό 

προμήθεια υλικά τμηματικά  ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός 48 ωρών από την ώρα 
της παραγγελίας.

18.2. Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να καθορίζεται και στις τεχνικές προσφορές ρητά.

Άρθρο 19
ο

Παραλαβή υλικών
15.1. Η  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπή  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την 

παράδοση  των  υλικών. Η  επιτροπή  συγκροτείται, για  την  συγκεκριμένη  κάθε  φορά 
προμήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ

15.2. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.

15.3. Μετά την διενέργεια ελέγχου συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης.

Άρθρο 20
ο

Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
16.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την παράδοση των υλικών.
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16.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών είναι 
το πρωτόκολλο παραλαβής, το τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την 
ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν 
φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

Άρθρο     21  ο  
Άλλα στοιχεία
Ο προμηθευτής  στον οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας  υποχρεούται  να  παράσχει 
εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών το οποίο 
αρχίζει  από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.  Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει 
ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα του, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη η οποία δεν οφείλεται σε 
κακή χρήση ή συντήρηση του.

 Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  γίνει  από  την  συγκροτηθείσα  επιτροπή  αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων και απευθείας ανάθεση κατά τις  διατάξεις  του άρθρου 46 της αριθμ. 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης περί προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ, που έχει συγκροτηθεί με την αρίθμ. 195/2012 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.                       
Η παραλαβή της προμήθειας λαμπτήρων  θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου άρθρο 28. 

Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεωργίου Ρουμπαλά για τους παρακάτω 
λόγους:
α) στις 2-10-2012 συνεδρίασε το Δ.Σ. και η πλειοψηφία αποφάσισε την προμήθεια λαμπτήρων και 
την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ. Είναι αδύνατον η συνεδρίαση του 
Δ.Σ.  να  τελειώνει  στις  11.30 μ.μ.  2-10-2012 και  στις  12:00 μ.  στις  3-10-2012 να  έχει  γίνει  η 
προμήθεια και η παραλαβή και να ζητείται η ψήφιση πίστωσης 29.844,90€.
β)  από  τις  28-9-2012  ημέρα  που  παραλάβαμε  την  πρόσκληση  συνεδρίασης  της  οικονομικής 
επιτροπής  είχατε  προεξοφλήσει  την  ψήφιση  της  παραπάνω  προμήθειας,  της  πίστωσης  και  της 
παραλαβής από την επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ όπως επίσης και την νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ. 
από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης που πρέπει να προηγείται της συνεδρίασης. 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κανέλλος Δράκος ανέφερε ότι, η μειοψηφία δεν θέλει να 
γίνει κανένα έργο στον τόπο, με εφευρέσεις, σοφίσματα και τερτίπια προσπαθεί να δικαιολογήσει 
τη στείρα θέση της και όχι μόνο τούτο, προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη στην δημοτική αρχή 
που πασχίζει στον καιρό της κρίσης για την άρτια λειτουργία του Δήμου, εάν αυτό δεν λέγεται 
πολιτικός κανιβαλισμός, τι λέγεται;

                           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  571/2012.  

Γι΄  αυτό συντάχθηκε  η  παρούσα και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
       
           Ο  Πρόεδρος                                                                                        Τα   Μέλη
               Υπ/φή                                                                                                 Υπ/φές 

    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο  Δήμαρχος

Παναγιώτης Γ. Μπούρας
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