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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες:  Καραντώνη Μ., 
Καρδάτος Παν. 
Τηλέφωνο: 22960 81905, 22960 
21484 
Fax: 2296082905  
e-mail: promithies.megara@gmail.com  

 
 

Μέγαρα, 13/7 / 2016 
Αρ. πρωτ. : 12669 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη 

 
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
 Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
 θεμάτων» 
 Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68 Α Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και σε άλλες διατάξεις. 
 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/ΕΕ, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» 

 Του  Ν.  4281/2014    «Μέτρα  στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει σήμερα. 

 Των εγκυκλίων των Υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης που σχετίζονται 
µε προμήθειες των ΟΤΑ. 

 Την υπ’ αρ. 12/2016 (επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 3/2016) θεωρημένη μελέτη 
της Δ/νσης Κ.Α.Π.Ε.Σ. (επικαιροποίηση της μελέτης 3/2016 λόγω της αλλαγής 
των συντελεστών ΦΠΑ από 23% σε 24% (Ν. 4389/16, αρ.52 παρ.2), η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
475/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων. (ΑΔΑΜ: 
16REQ004536404) λόγω αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ από 23% σε 24% 
(Ν.4389/16, αρ.52 παρ.2) 
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 Την υπ’ αριθ. 391/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Μεγαρέων (ΑΔΑ: ΩΒΘ4ΩΚΠ-ΩΨΛ, ΑΔΑΜ: 16REQ004581956)  για την διάθεση 
της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης. 

 Την υπ’ αρ. 109/2016 Απόφαση Δ.Σ. περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της 
προμήθειας (ΑΔΑ: Ω5Ο9ΩΚΠ-Ε8Ψ) 

 Την υπ’ αριθ. 520/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 
των όρων της διακήρυξης (ΑΔΑ: 6Τ80ΩΚΠ-3ΥΣ ) 

 
Προκηρύσσει 

 
Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή η οποία θα δοθεί σε τιμές μονάδος (συμπλήρωση 
τιμολογίου)  για την προμήθεια με τίτλο  
«Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δημοτικού φωτισμού»,  
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτη της Δ/νσης Κ.Α.Π.Ε.Σ. οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.   
 

Άρθρο 1 
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας 

 
1. Η προμήθεια των λαμπτήρων προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 30.000,00 € ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους και θα 
βαρύνει τον οικείο Κ.Α.Ε. 20.6662.0006, του αρχικού προϋπολογισμού εξόδων έτους 
2016. 

 
Άρθρο 2 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού  
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
Μεγαρέων, οδός Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραϊτου από την Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών στις 21/7/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30.  

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέσω του 
πρωτοκόλλου του Δήμου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα όπως 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν 
ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη 
εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ταχυδρομική 
διεύθυνση: Χρ. Μωραϊτη & Γ. Μαυρουκάκη, ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ. 

3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 3 

Επιτροπές Διαγωνισμού 
 

1. Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016 
(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 220/2015).  
Τακτικά μέλη: 
α) Μουρτζούκου Αθανασία - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως Πρόεδρο.  
β) Ελένη Κόμπουλη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
γ) Καρδάτος Παναγιώτης- Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
α) Τσάκωνα Ευθαλία - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων.  
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β) Μπούρης Κων/νος- Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
γ) Μουρελάτου Αικατερίνη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 

 
2. Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016 

(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 221/2015).  
Τακτικά μέλη: 
α) Παπανδρέας Αργύριος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως Πρόεδρο.  
β  Παπαγιάννης Δημήτριος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
γ) Μήτσου Ελένη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
α) Καστάνη Ελένη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων.  
β) Παπαθανασίου Δημήτριος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
γ) Βαλτά Αθηνά - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 

 
Άρθρο 4 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση λαμπτήρων 
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο 
οικείο επιμελητήριο (άρθρο 7 ΚΥΑ 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στην διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού απαιτούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού, σε περίπτωση μη προσκόμισής 
τους: 
 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους 
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της Χώρας που είναι εγκατεστημένος, το 
οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, και ειδικότερα όπως οι όροι αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 7 της 
ΚΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται: 

α) ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
β) ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
γ) η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό 
καθεστώς νομικών περιορισμών.  
ε) ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
στ) ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης 
στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων 
της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει 
υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 
ζ) ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στον χώρο και την 
ώρα παράδοσης που υποδεικνύει ο Δήμος.  
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6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% επί του ποσού του 
προϋπολογισμού, με ΦΠΑ, ήτοι 483,84 €.    
7. Η Προσφορά του διαγωνιζόμενου όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσης. 
 
Τονίζεται εδώ ότι σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα του Δήμου 
διαπιστώσουν ότι κάποια από τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις είναι 
ψευδής, τότε η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 6 

Τρόπος Σύνταξης και υποβολής προσφορών  
Α) Σύνταξη προσφορών 

1. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα έχουν συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα. 

2. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις 
κρατήσεις υπέρ τρίτων (πχ για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη). 

3. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.  

Β) Υποβολή προσφορών 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη.  

1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό.  

2. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

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

4. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη 
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 

Άρθρο 7 

Χρόνος ισχύος Προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για 
τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 8 

Φάκελος προσφοράς 

 
1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα στους οποίους πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο αριθμός της διακήρυξης και ο πλήρης τίτλος της προμήθειας που αφορά 
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γ) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (Προς το Δήμο Μεγαρέων, Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού) 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
(επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» 
 

Αρ. διακήρυξης : ……… /2016 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : …. / … /2016 

(Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ) 
 

 
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης.   
β) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μέσα στο φάκελο αυτό θα 
περιέχεται η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους. 
γ) Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μέσα στο φάκελο αυτό θα 
περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το έντυπο 
προϋπολογισμού προσφοράς της υπ’ αρ. 12/2016 μελέτης της Δ/νσης Κ.Α.Π.Ε.Σ. 

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

 
Άρθρο 9 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15) 
 

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

Κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 
δημοσιοποίηση της περίληψης διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1α & Ν. 2286/1995 άρθρα 2 παρ. 12 
και 4 παρ. 5). 
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου. 
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε 
περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης 
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εφαρμόζονται τα εξής, όπως είναι οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της Υπ. Απ. 
11389/1993 : 
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μετατίθεται η ημερομηνία της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' 
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε 
από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια 
διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 
διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει 
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου που αποφαίνεται τελικά (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 1β & Ν. 
2286/1995 άρθρο 4 παρ. 5). 

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και οι 
αποφάσεις της γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού 
ελέγχονται για τη νομιμότητα τους. 

4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται 
δεκτές (Υπ. Απ. 11389/1993 άρθρο 15 παρ. 3). 

5. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών το 
πολύ από την υποβολή της. 

6. Επιπλέον, βάσει του 10ου άρθρου παρ. 2 του Ν. 2690/1999: «Ο ενδιαφερόμενος 
μπορεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να υποβάλει την αίτησή του ή 
άλλο έγγραφο με μηχανικό μέσο εφόσον το μέσο τούτο αφήνει αποτύπωμα που 
καθιστά αναμφίβολη την αναγνώριση του μηχανήματος αποστολής και 
παραλαβής, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας αποστολής και παραλαβής. 
Στη συνέχεια όμως οφείλει να υποβάλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 
και 11, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, 
έγγραφο, που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του και έχει όμοιο περιεχόμενο με 
αυτό το οποίο παρέλαβε, με το μηχανικό μέσο, η υπηρεσία.» 

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως 
μη υποβληθείσες. 

Άρθρο 10  
Ανακοίνωση κατακύρωσης- Αποτέλεσμα διαγωνισμού – Κρίση αποτελεσμάτων 

 
Τόσο στον συμμετέχοντα που έγινε η κατακύρωση (ανάδοχο), όσο και στους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες αποστέλλεται ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη απόφαση. Στη συνέχεια, και εφόσον παρέλθει και η επόμενη εργάσιμη 
ημέρα χωρίς κατάθεση ένστασης από οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες, αποστέλλεται στον ανάδοχο πρόσκληση για την υπογραφή της 
αντίστοιχης σύμβασης.  
 
Ο Δήμος στην περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος διότι δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά, ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή 
εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύμβασης προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση προσφεύγοντας 
σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής 
προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007. 

 
Άρθρο 11 

Εγγυήσεις - Σύμβαση  
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Α) Εγγυήσεις  
Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του 26ου άρθρου του Π. Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ 
του οποίου κατακυρώθηκε η προμήθεια έχει την υποχρέωση ώστε, σε χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης 
της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή σελ. 14 από 16 της σχετικής 
σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να 
προσκομίσει και την απαιτούμενη κατά την 1η παράγραφο εδάφιο β’ του 157ου 
άρθρου του Ν. 4281/2014 εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προμήθειας (βλ. και το 
9ο άρθρο της παρούσας). Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της 
προθεσμίας. 
 
Η εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 6) που αφορά τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο 
κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της 
προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπολοίπων υποψήφιων αναδόχων πού έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της 
ανάθεσης. 
 
Β) Σύμβαση 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη.  
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 
συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς 
και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 
αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω 
στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : 
 - Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.  
- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 
- Την συμφωνηθείσα τιμή. 
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.  
- Την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
- 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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Άρθρο 12 
Κυρώσεις – Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

. 
Α) Κυρώσεις 
Σε περίπτωση απόρριψης προμήθειας προς παροχή μη σύμφωνης προς τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης ή των Τεχνικών Προδιαγραφών, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις 
στον ανάδοχο με μορφή ποινικής ρήτρας. 
Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις 
του, δύναται τουλάχιστον να του επιβληθεί πρόστιμο, που μπορεί να φτάσει μέχρι το 
10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ. Π. Α., ανάλογα με τη βαρύτητα ή και τη 
συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παραβάσεις : 

α) Αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 
β) Παράδοση των προς προμήθεια ειδών μη σύμφωνη με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης ως προς την ποιότητα και την ποσότητα. 
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι διοικητικά μέτρα και είναι ανεξάρτητες από ενδεχόμενες 
ποινικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν από τα Δικαστήρια. 
 Β) Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 
 Αν ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και 
την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, μέσα στις προθεσμίες που 
προβλέπονται παραπάνω στο 20ο άρθρο της διακήρυξης, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, σύμφωνα με τα όσα 
σχετικά προβλέπονται στην Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). Παράλληλα, ο 
Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποκαταστήσει κάθε ζημιά του από την επανάληψη 
αυτή του διαγωνισμού σε βάρος του αναδόχου που δεν προσήλθε έγκαιρα για την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος, πάντα με βάση αντίστοιχη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων, σε περίπτωση που αποδείξει πέρα από 
κάθε λογική αμφιβολία στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
για τη μη έγκαιρη προσέλευσή του για την υπογραφή της σύμβασης ή για την αθέτηση 
όρων της σύμβασης. Επίσης, δεν κηρύσσεται έκπτωτος και σε περίπτωση που η 
σύμβαση δεν υπογραφεί με ευθύνη του Δημοσίου. 
Ο Δήμος δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε περίπτωση που αυτός παραβεί ή αθετήσει επανειλημμένα οποιοδήποτε 
όρο της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού ή τον παραβεί 
έστω μία φορά, σε περίπτωση που η παράβαση κριθεί αρκετά σημαντική από το 
Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν 
καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. 
Ακόμα, αν μετά την πραγματοποίηση νέου διαγωνισμού για επείγουσα ανάγκη για την 
προμήθεια, η δαπάνη που θα προκύψει είναι μεγαλύτερη από το ποσό που κάλυπτε η 
σύμβασή του έκπτωτου αναδόχου, η διαφορά μπορεί να καλυφθεί υπέρ του Δήμου από 
τον έκπτωτο ανάδοχο είτε με κράτηση από τα οφειλόμενα από το Δήμο σε αυτόν ή με 
ποσό προερχόμενο από την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης που κατέθεσε ο 
έκπτωτος ανάδοχος. 
 

Άρθρο 13 
Παράδοση – Παραλαβή 
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Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή 
προμήθειας να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στον χώρο και την ώρα παράδοσης 
που υποδεικνύει ο Δήμος.  
Οι αναλυτικοί όροι της παράδοσης – παραλαβής των ποσοτήτων των υπό προμήθεια 
ειδών θα καθορισθούν από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 14 
Τρόπος πληρωμής 

 
Η Πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών 
και την έκδοση των οικείων Τιμολογίων. 
 

Άρθρο 15 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

 
Η διακήρυξη θα αποσταλεί στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ» 
καθώς και στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Δήμου μας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».   
Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.   
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.megara.gr  (προκηρύξεις). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Μεγαρέων. 
Από την δημοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δημοσίευσης της 
διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή ή τους 
προμηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι με την διαδικασία, με την προσκόμιση 
των νόμιμων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης, για προμήθειες και 
εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν άγονης δημοπρασίας (διαγωνισμού), τα σχετικά έξοδα 
δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ’ ανάθεση 
ανάδοχο (σχετική η με αριθμ.ΓνΝΣΚ 156/2000). 
 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 
 

 
 
 
 
 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 
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