
  

 

                   Μέγαρα 9-11- 2015 
                   Αρ. Πρωτ.: 21703 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  

  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

 
Προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή η οποία θα δοθεί σε τιμές μονάδος 
(συμπλήρωση τιμολογίου) όπως αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη για την 
προμήθεια με τίτλο:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας   73.786,00  € ( με ΦΠΑ 23%). 
 
 
Άρθρο 1 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις : 
 

 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». 

 Την υπ’ αριθμ. 12/2015 μελέτη που συντάχθηκε από το Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων και αφορά την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » με ΑΔΑΜ: 15REQ003234168 

 Την υπ’ αρ. 300/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της 
πίστωσης, την έγκριση της δαπάνης και την έγκριση της μελέτης 12/2015 
(ΑΔΑ:704ΓΩΚΠ-3ΜΝ, ΑΔΑΜ:  15REQ003238078) στην οποία αναφέρεται  ο 
Κ.Α.Δ. 20.6662.0001 του αρχικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 
2015 του Δήμου Μεγαρέων ύψους 73.786,00 € ευρώ τον οποίο θα βαρύνει η εν 
λόγω ανάθεση. 

 

15PROC003285748 2015-11-11



  

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

 
 

Άρθρο 2 
Αναθέτουσα Αρχή 
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ (στο εξής ΔΗΜΟΣ), 
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι : 
Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Τ.Κ. 19100, Ελλάδα 
Δικτυακός Τόπος : http://www.megara.gr   
Πληροφορίες: Παν. Καρδάτος, Μ. Καραντώνη 
Τηλέφωνο: +30 2296082871 
Φαξ : +30 2296082374 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Promithies.megara@gmail.com 
         
Άρθρο 3 
Συμβατικά στοιχεία 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύσουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Η παρούσα Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
2. Το τιμολόγιο προσφοράς 
3. Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
4. Η τεχνική έκθεση 
5. Οι τεχνικές προδιαγραφές  
6. Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή 

 
Τα στοιχεία  1 έως 4  περιέχονται στην υπ’ αριθμ. 12/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και το στοιχείο 6 θα περιέχεται στην προσφορά του αναδόχου της 

προμήθειας όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 12/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 4 
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας – Χρόνος Παράδοσης 
 
Α) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε  73.786,00  € ( με ΦΠΑ 
23%) το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ» και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, Οικ. 
Έτους 2015 στους  Κ.Α. 20.6662.0001. 
Ο αναλυτικός και ο συνοπτικός προϋπολογισμός της μελέτης αναφέρονται στην υπ΄ αρ. 
12/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μεγαρέων η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας διακήρυξης. 
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Β) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η  παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ορίζεται σε  12  ημερολογιακούς μήνες 
περίπου  από την υπογραφή της σύμβασης με όρους που θα καθορισθούν από αυτήν.  
Η παράδοση θα γίνει στο χώρο που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου 
Μεγαρέων. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27 παράγραφος 2 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας, όπως 
καθορίστηκε σε προηγούμενο άρθρο, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνη με την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 33 της υπ΄ αριθμ. 11389/93 ΥΑ. 
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρ.2, του άρθρου 27 της 
παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 
Η διαδικασία παραλαβής  θα γίνει από επιτροπή σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο 
άρθρο 28ο της με αριθ. 11389/1993 Υ.Α. του Υπ.Εσ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 
Άρθρο 5 
Δικαίωμα συμμετοχής  
 
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν εμπορικό ή 
βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και από το 
αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, βάση του πιστοποιητικού του οικείου 
επιμελητηρίου, προκύπτει ότι στον κύκλο εργασιών τους ανήκει και η εμπορία των υπό 
προμήθεια ειδών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν 
να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
 

 
Άρθρο 6 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού - Κρίση αποτελεσμάτων 
 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων, 
οδός Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραϊτου από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών 
στις 19/11/2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:15 π.μ. ,  
2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η  10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 
10:15 π.μ. 
3. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 
4. 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 7 

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες 
 

Α.  Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Προμηθειών  (απόφαση Δημοτικού  
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Συμβουλίου 292/2013) αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
 
Τακτικά μέλη: 
α) Ελένη Κόμπουλη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως Πρόεδρο.  
β) Μουρελάτου Αικατερίνη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
γ) Μήτσου Ελένη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
α) Μπερδελή Βαρβάρα - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων.  
β) Μουρτζούκου Αθανασία- Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
γ) Μάτσνεφ Βαλεντίνη - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
 
Β.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
293/2013) αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους: 
Τακτικά μέλη: 
α) Πέππα Ισιδώρα - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως Πρόεδρο.  
β) Τσάκωνα Ευθαλία - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
γ) Παπαθανασίου Δημήτριος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων, ως μέλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: 
α) Καραντώνη Μαρία - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων.  
β) Βαλτά Αθηνά - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
γ) Μπούρης Κων/νος - Δημ. Υπάλληλος Δήμου Μεγαρέων. 
 

Πληροφορίες    

Αρμόδιοι υπάλληλοι : Παν. Καρδάτος, Μαρία Καραντώνη 
Τηλέφωνο:       2296021484, 2296082871 

 
Άρθρο 8 

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 
4. 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 
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ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από το Δήμο. 

ζ) ότι αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος στον χώρο και την ώρα 
παράδοσης που υποδεικνύει ο Δήμος.  
6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όπως 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη 
8. Η Προσφορά του διαγωνιζόμενου όπως περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 
   
Άρθρο 9 
Τρόπος σύνταξης προσφορών - Κατακύρωση 

 

Α. Τρόπος Σύνταξης προσφορών 
1. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα έχουν συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται παρακάτω. 
 
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 σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.  
 
Β. Κατακύρωση 
 
Κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα καταθέσει την χαμηλότερη τιμή.  

 
Άρθρο 10 

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 πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια. 
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
2. 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 7 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 καθώς και το ποσοστό έκπτωσης.  
3. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 
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Άρθρο 11 
Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφοράς 
Α. Εγγύηση συμμετοχής 
1. Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 
4281/2014, ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ, ήτοι 1.199,79 €.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης, 
δηλαδή συνολικά τουλάχιστον (150) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  
Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο 
Δήμο Μεγαρέων, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη 
επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
2. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 153 έως 156 του Ν. 4281/2014, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 168 του Ν. 4281/2014 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. 
3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης 
της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Με την προσφορά θα πρέπει να δηλωθεί ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δώδεκα (12) μήνες. Κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης τυχόν βλάβες που δεν προέρχονται από υπαιτιότητα του Δήμου, 
θα αποκαθίστανται επιτόπου από κινητό συνεργείο του προμηθευτή. Αν η βλάβη δεν 
είναι δυνατό να αποκατασταθεί μ’ αυτό τον τρόπο, τότε το μηχάνημα θα μεταφέρεται 
στον τόπο επισκευής με έξοδα του προμηθευτή.  Η τεχνική υπηρεσία του προμηθευτή θα 
πρέπει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου για επιδιόρθωση βλάβης εντός πέντε (5) 
ημερών, το αργότερο, από την έγγραφη ειδοποίηση. Εφόσον, για την αποκατάσταση της 
βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης απαιτείται αντικατάσταση υλικών, η δαπάνη αυτή 
βαραίνει τον προμηθευτή.   
Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας (άρθρο 157 παρ.2α του Ν.4281/2014).  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως έχει ορισθεί στην υπ’ αρ. 12/2015 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέρχεται στο 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ. 
 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. 
8. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα έχουν συνταχθεί, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α. 
 Γ. Ισχύς προσφορών 
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Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 180 ημερών από την ημέρα του Διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. O υπολογισμός του χρονικού διαστήματος αρχίζει από την επομένη της 
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήξει, ο Δήμος μπορεί, πριν τη 
λήξη της, να ζητήσει από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
 
Άρθρο 12 
Σύμβαση 
1. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 
είναι υποχρεωμένος να έλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) 
ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της συμβάσεως και 
να καταθέσει κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
2. Η σύμβαση προμήθειας θα ισχύσει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 
οριστική παραλαβή του είδους η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό 
διάστημα που προβλέπεται από την διακήρυξη.  
3. Η σύμβαση της προμήθειας συντάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της υπ’ αριθμ. 11389/93 Υ.Α., καταρτίζεται με 
βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των τευχών που την συνοδεύουν και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω. 
4. Εκ μέρους του φορέα προκήρυξης, η σύμβαση θα υπογραφεί από το Δήμαρχο. 
 
Άρθρο 13 
Τρόπος πληρωμής 
Ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών 
από την οριστική παραλαβή του είδους, την έκδοση του τιμολογίου και την προσκόμιση 
των νομίμων δικαιολογητικών. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται μέχρι το τέλος της 
ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των ειδών (άρθρο 
11 παρ. 2 περίπτ. ε΄ Ν. 4308/2014). 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, βάσει του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151Α) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Άρθρο 14 
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 στα γραφεία 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 
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δημοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ’ ανάθεση 
ανάδοχο (σχετική η με αριθμ.ΓνΝΣΚ 156/2000). 
 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ.  347/2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 
 
 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
 
 

Γρηγόριος Ι. Σταμούλης 
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