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Ελληνική Δημοκρατία                                      Bούλα,  27-7-2016 
Νομός Αττικής                 Aρ. Πρωτ. : 30644 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   29ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
  Αρ.Πράξης    :     29 
 Αρ. Απόφασης   : 281 
 

Στη Βούλα την  27η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 30167/22-7-2016, πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 
75 του Ν. 3852/7.6.2010.  
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής παρόντες ήταν: 
 

 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΔΑΒΑΚΗΣ                      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Απών 

3. ΧΡΗΣΤΟΣ    ΒΑΔΑΣΗΣ                        ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Παρών  

4. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ           ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Παρών  

5. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ                        ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                    Απούσα 

6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ                  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Παρών  

7. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ                         ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Παρών  

8. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ                      ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                    Απών 

9. ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ                                              ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ                                   Παρούσα  

    

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ*                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ                   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
 

*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο  κ. Κων/νος Σφέτσας 
                              
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης.  
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ΘΕΜΑ 3ον  «Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 93/2016 μελέτης, β) 
διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 60.000,00 € γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης 
του Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 29053/18-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
  

 « Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ.   350/2016  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 
) προκειμένου : 

1.Να εγκρίνει τη διάθεση και τη δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016 και θα βαρύνει 
τον κωδικό δαπανών KA 10-7135.021. 

2. Να εγκρίνει  τη μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ.  93/2016 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία 
υποβάλλεται συνημμένα. 

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93  απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, 
αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ , όπως έχει καθορισθεί  με την 
υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010 (  ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010 ) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»                                                                                    

 
  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών. 
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
3.- Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
4.- Την υπ΄αριθμ. 350/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
5.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
το οικ. έτος 2016» 

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 93/2016 μελέτης, της Δ/νσης           
Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων 
 
Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με  
σφραγισμένες προσφορές σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς για την 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 

Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση  πίστωσης ποσού 60.000,00 € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» η  
οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, και βαρύνει 
τον Κ.Α. 10-7135.021 βάσει της υπ΄αρ. Α-658/2016 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93  απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού 
δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, όπως έχει καθορισθεί  με την υπ΄αρ, 
Π1/3305/3-11-2010 (  ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010 ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 

 Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της  
 Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ.  
 21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  281/2016.  
 
      Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
 
 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΙΑ  ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ   
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18 

Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα 

Τηλ: 213-2020150 

Fax: 213-2020159 

e-mail: info@vvv.gov.gr 

www.vvv.gov.gr 

 ΒΟΥΛΑ 27/7/ 2016 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30644 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 

2. Της  απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος 

Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 

3. Του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

4. Του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 Α’/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5. Του Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

6. Του Ν. 3548/07 ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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7. Του Ν. 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». 

8. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 

157 – Εγγυήσεις) 

 

2. Την 93/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

3. Την 281/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε διάθεση 

πίστωσης 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 10-7135.021   

και με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

4. Την 1/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την 21/2016 Απόφαση ΔΣ, 

με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και 

Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, έτους 2016 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, όπως 

αναλυτικά αναγράφονται στη Τεχνική Μελέτη Α.Μ. 93/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου 
Καραμανλή 18), σε ημερομηνία που καθοριστεί από την περιληπτική  διακήρυξη του 
Δημάρχου. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η:  10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των 
προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω 
κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της 
πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα 
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο 
και ώρα. 
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Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την 
υπηρεσία ξανά μετά από την έκδοση νέας περιληπτικής διακήρυξης του δημάρχου όπου θα 
ορίζει τις νέα ημερομηνία. 
 
   Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα 
διενεργηθεί απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με  την κατάθεση  α) 
Οικονομικής Προσφοράς και β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρούσας εκτός της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού του 

2016 με  Κ.Α: 10-7135.021   ποσού 59.999,62 € . 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

κατά σειρά ισχύος είναι: 

i. Η διακήρυξη της δημοπρασίας. 

ii. Η Οικονομική Προσφορά (Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου). 

iii. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

iv. Η τεχνική μελέτη (Τεχνική Έκθεση , Ενδεικτικός Προϋπολογισμός , Τεχνικές 
Περιγραφές-. Προδιαγραφές) 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος αφορά μεμβράνες ασφαλείας με μεγάλη διαφάνεια 

και  μεμβράνες ασφαλείας καθρέφτες (αντηλιακής προστασίας)  για τους υαλοπίνακες των 

Σχολικών & Δημοτικών Κτιρίων  . 

 Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 10-7135.021  του προϋπολογισμού του 2016, το δε 

ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε 59.999,62 € με Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΖΓΩΨΖ-7ΜΝ



7 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ.281/2016 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 

3. Συνεταιρισμοί 

Εφόσον έχουν παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία εκτός των άλλων στοιχείων και το 

σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς όπως αναφέρεται και 

στο άρθρο 27 της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα προσκομίζονται θα πρέπει 

να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

υπηρεσίες και αφετέρου ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση 

βάσει του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ74Α/26-3-14). Η μη προσκόμιση κάποιου από τα 

παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά απαιτούνται σε 2 αντίγραφα, το ένα θα είναι  

πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα βάση του ν. 4250/2014 και το άλλο απλές 

φωτοτυπίες τους.  
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Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής: 

Α.      ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους που έχει εκδοθεί το πολύ 6 

μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

9. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

10. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά 

ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών (Εργαζόμενοι, Εργοδότες, 

Ελ. Επαγγελματίες, Μηχανικοί, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ).  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο 

φυσικό πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 

σε δήλωση του Ν. 1599/1986, όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για εταιρεία 

απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπό της στον καταθέτοντα την 

ΑΔΑ: 6ΗΖΓΩΨΖ-7ΜΝ



9 

 

 

 

προσφορά, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, 

όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. 

 

Β.      ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης. 

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 

 δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

- Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

Γ.      ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) & (Β). 

Δ.     ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία.  
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iii. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε.     ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

4. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση. 

5. Εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά βεβαίωση του εκπροσωπούμενου. 

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με ποινή 

αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής: 

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσει σε 

κατάσταση πλήρους λειτουργίας τον υπό προμήθεια εξοπλισμό 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

4. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

5. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των 

Ο.Τ.Α. 

6. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. 
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7. δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την 

υπηρεσία (άρθρο 9 του ΕΚΠΟΤΑ). 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον 

χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 16.  

2. Προσφερόμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

από τον χρόνο  που αναφέρεται στο άρθρο 22. 

3. προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν 

πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 23. 

iv. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται ότι ο ανάδοχος 

εγγυάται για την ποιότητα των μεμβρανών ασφαλείας τουλάχιστον για 7 έτη.  

v. Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, έντυπα 

ενημερωτικά, φωτογραφίες ή και όποιο άλλο υλικό που αφορούν το κάθε 

προσφερόμενο είδος καθώς και προσκόμιση δείγματος και των δύο  μεμβρανών 

ασφαλείας επί ποινή αποκλεισμού, τα οποία θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση 

και συμφωνία των προδιαγραφών του ζητούμενου εξοπλισμού με τον προσφερόμενο.  

vi.  Πιστοποίηση κάλυψης της βασικής προδιαγραφής BS EN 12600, Class 2B2, για 
τζάμια πάχους 4mm (γίνεται αποδεκτή και στην Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 
6.2 του ΕΚΠΟΤΑ).  

vii. Κατάσταση του προσωπικού της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας (από 

επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ) στην οποία να φαίνεται ότι το εργαζόμενο προσωπικό που 

θα τοποθετήσει τις μεμβράνες είναι κανονικά ασφαλισμένο. 

viii.  Πιστοποίηση ISO 9001:2008  της κατασκευάστριας εταιρείας των μεμβρανών 

ασφαλείας(γίνεται αποδεκτή και στην Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6.2 του 

ΕΚΠΟΤΑ).  

ix. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ο προσφέρων το 

εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει τις προσφερόμενες μεμβράνες  , τον τόπο 

εγκατάστασής του και την εμπορική  ονομασία των μεμβρανών . 

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν υποβληθούν η δεν είναι έγκυρα η είναι ελλιπή, ο 

διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, επιστρέφονται δε η 

Εγγυητική Επιστολή και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

Τα  υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 

αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 93/2016 μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά να προσκομίσουν δείγματα των 

προσφερόμενων μεμβρανών . Τα δείγματα του αναδόχου μετά το διαγωνισμό θα 

παραδοθούν στην Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας καθώς και στην Τεχνική Υπηρεσία 

προκειμένου να γίνει έλεγχος κατά την παράδοση και τοποθέτηση των μεμβρανών 

ασφαλείας .  

Επιπλέον μπορεί να ληφθούν δείγματα από τις παραδιδόμενες μεμβράνες και να 

εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγματα θ’ αποστέλλονται 

για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. 

Τα έξοδα για κάθε εξέταση δείγματος βαρύνουν τον προμηθευτή καθώς και το δείγμα 

που είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει.  

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

10.1 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα 

αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί 

στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του 

Δήμου Βούλας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το περιεχόμενο της 

παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Δεν 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. 

10.2  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Η προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς  ΦΠΑ ήτοι 

ποσό 967,74 € 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης 

(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

10.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο 

με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.  

Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει και στη συνέχεια εγγύηση καλής λειτουργίας, θα 

πρέπει ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από 

το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 23. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 

του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

10.4 Περιεχόμενο Εγγύησης 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 
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 Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

 Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση 

συμμετοχής). 

 'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος 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. 

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

10.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο τα 

κατασκευάζει τις προσφερόμενες μεμβράνες  , τον τόπο εγκατάστασής του και την 

εμπορική  ονομασία των μεμβρανών . 

Η προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση (άρθρο 8 §9), απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του 

εργοστασίου που δηλώθηκε . 
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Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 

προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται 

και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

για την κατά την κρίση του ποινή επιβολής αποκλεισμού του δηλώσαντος από 

διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την 

ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που 

δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο. Τ. Α., που ισχύει κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (άρθρο 18 §2 ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

12.1 Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνικές και 

οικονομικές) υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 

οποίος φέρει τις εξής ενδείξεις: 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. με κεφαλαία 

γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης (Αρ. Πρωτοκόλλου:……………….……). 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 1).  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο (δύο (2) αντίγραφα), μέσα στον κυρίως φάκελο, με την 

ένδειξη ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
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Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

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. 

12.2 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νομίμους εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

12.3 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και να μονογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

12.4 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

13.1 Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης. 

13.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 

προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις 

αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις (φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για 

παράδοση των υλικών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.  

Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

Στο σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς το οποίο 

παραλαμβάνουν από το Τμήμα Προμηθειών όπως αναφέρεται στο άρθρο 27, αναγράφεται 

η τιμή μονάδος, καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος και υπηρεσία. Η 

γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή 

αποκλεισμού. Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και θα αναφέρεται αριθμητικώς και 

ολογράφως. 

Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι 

τιμές μονάδας. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

προσφοράς ούτε και σε τυχόν παρατάσεις της. 

O προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνούμενης τιμής 

(σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του), ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που 

ορίζεται σαν χρόνος παραδόσεως της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία συμπληρωματική δαπάνη. Συνεπώς 

απαράδεκτες ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από μεταγενέστερα γεγονότα ή 

μετρήσεις, αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του 

προμηθευτή, ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των προτέρων μετρήσεις. 

Για την σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 

εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την 
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οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία 

τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην 

ακόλουθη διεύθυνση 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 

Τ.Κ. 166-73 

Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή 

την 14.00 μ.μ. ώρα. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας 

του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζεται στο άρθρο 

1 της παρούσης. 

Στις προσφορές που θα επιδοθούν στην Επιτροπή πρέπει πρωτίστως να έχει αναγραφεί 

ο αρ. πρωτοκόλλου κατάθεσης από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου  

Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα ή 

κατατίθεται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται 

χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικώς αποστελλόμενες 

προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων άρθρων, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει (Υπ. Δήλωση άρθρο 8 §3) μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 

πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 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. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που 

υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

i. Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

ii. 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 

(συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των δειγμάτων). Η οικονομική προσφορά 

αποσφραγίζεται σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, παρουσία όσων τα δικαιολογητικά και τα 

τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 

iii. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές 

και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια 

εταιρίες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να 

εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται 

όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για 

λογαριασμό του. 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : 

i. Η συμφωνία τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

ii. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

iii. Η τιμή της προσφοράς σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα τιμή της αγοράς.  

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις 

για τα παραπάνω όπως και κάθε άλλη πληροφορία, προσφορά ή επιπλέον δυνατότητα που 

θέλει, για τα προσφερόμενα του είδη, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που 

έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και 

συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
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Η ενημέρωση των διαγωνιζομένων δύναται να γίνει και με αποστολή μέσω FAX των 

πρακτικών της επιτροπής. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 21ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή 

της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από τη γνωμοδότηση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον 

καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή 

παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 

προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του 

διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

πριν το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους 

φροντίδα. 

 Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε 

αυτόν.  

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 

ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 

επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδιο επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
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ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά 

αποφασίζει. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχή κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 

από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

ΑΡΘΡΟ 22ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παράδοση των μεμβρανών  (μερική ή ολική) θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου (σε 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία μετά από προμέτρηση με τον ανάδοχο)  σε ρολά 

σφραγισμένα και η εταιρεία θα τα  παραλαμβάνει από εκεί σταδιακά για να τα τοποθετεί 

στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια 

στην αποθήκη μέσα σε χρόνο το ανώτερο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία της παραγγελίας . 

Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον υπεύθυνο 

διαχείρισης της σύμβασης από Τεχνική Υπηρεσία παρουσία του αναδόχου. 

Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου 

της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, 

εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος 

διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες 

σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται  να 

παράσχει εγγύηση καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, το οποίο 

αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά την διάρκεια  του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα 

από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να  αντικαταστήσει άμεσα τα είδη τα οποία φέρουν 

αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώματα, σχισίματα στην συσκευασία κλπ, με ευθύνη του 

αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 

Σε περίπτωση που η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της 93/2016 Τεχνικής Μελέτης, ο ανάδοχος κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ και 

ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ 

Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής 

εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών.   

ΑΡΘΡΟ 24ο  

ΣΥΜΒΑΣΗ  

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.  

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. 
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-       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)     Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

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. 
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ΑΡΘΡΟ 25ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την 

ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι 

ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την 

ανάθεση της παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση 

ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο. 

Ενδέχεται επίσης να απαιτηθεί αύξηση των ποσοτήτων η οποία όμως δεν θα 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής, που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν την συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 

συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 

αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η 

αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από 

τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να 

γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια 

από το Γραφείο Προμηθειών, οδός: ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ, Τ.Κ. 16673, Τηλ. 

2132020131 - 2132019955, Fax 2132020059 & 210-9657131 (Κος Α. Ασημακόπουλος, Κος Δ. 

Μπιτέλης). 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφο του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να 

παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 

υπηρεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία την περιληπτική 

διακήρυξη, την παρούσα απόφαση, την τεχνική μελέτη καθώς και το σφραγισμένο έντυπο - 

οικονομική προσφορά που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες, 

υποχρεούνται να πληρώσουν  5 € στο ταμείο του Δήμου μας. 

ΑΡΘΡΟ 28ο  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες, 

αναρτάται δε σε εμφανές μέρος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 

ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007. Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 

τόπο diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα αρχικής και επαναληπτικής δημοσίευσης θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 29ο 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Ν. 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως 

ισχύουν.                                      

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  

 

 

         
Ελληνική Δημοκρατία                                               
Νομός Αττικής                
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                  
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

Στη Βούλα σήμερα την  -- 27η -- του μήνα – Ιουλίου του έτους 2016 η υπογεγραμμένη κα 
Ιωάννα Βουρλιώτη τοιχοκόλλησα στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος,  
αντίγραφο της  281/2016  απόφασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  που  αφορά: 
 
 
«Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 93/2016 μελέτης, β) διάθεσης - 
δέσμευσης πίστωσης ποσού 60.000,00 € γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης του 
Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 

 

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων : 
 
       1. Ασημακόπουλος Άγγελος 
       2. Γεώργιος Νικολακόπουλος 
 
 
 
    Τοιχοκόλλησε   η                                           Οι Μάρτυρες  
                                                         
                                                                    
                                                                                              1. ------------------------ 
    -------------------------      
                                                                 
                                                                                              2. ------------------------ 
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