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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

<<ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, ΦΩΣ/ΚΟΤ ΥΑΡΣΙΟΤ ΚΑΙ  

ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ>>. 

Ο Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 
Αικσπίαο δηαθεξχζζεη Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ 
πξνκήζεηα <<γπαθικήρ ύληρ, θωη/κού σαπηιού και λοιπών ςλικών γπαθείος>>, 
πνζνχ 35.226,12€ με ΦΠΑ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αικσπίαο γηα έλα έηνο (12 κήλεο), κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Ν. 2286/1995. 

 

Όποι Γιακήπςξηρ ππόσειπος διαγωνιζμού  

΄Αξζξν 1 
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

      Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ : 
1) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 10 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4, 5 θαη 6 ηεο αξηζ. 
11389/1993 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). θαη  ησλ ζρεηηθψλ  
εξκελεπηηθψλ  εγθπθιίσλ. 
2) Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο   ηνπ Ν. 2286/1995   
3) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο 
Κψδηθαο». 
4) Σν άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009. 
5) Η  Π1/3305/03-11-2010 (Φ.Δ.Κ. 1789/Β΄/12-11-2010) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο , Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 
6) Σν άξζξν 1 παξ.2  ηνπ Ν.4250/2014. 
7)Σν άξζξν 157  ηνπ Ν. 4281/2014. 
 



 

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο – Πξνυπνινγηζκφο – Υξεκαηνδφηεζε 
 

      Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, θση/θνχ ραξηηνχ θαη 

ινηπψλ ζρνιηθψλ εηδψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα έλα  έηνο , φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζ. 11/10-08-

2015  Μειέηε ηεο πξνκήζεηαο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο 

πξνζθνξά ςποσπεωηικά για ηο κάθε είδορ ξεσωπιζηά, ζπλεπψο θαη επί ηνπ 

ζπλφινπ  ησλ εηδψλ, φπσο νξίζηεθαλ αλαιπηηθά ζηελ παξαπάλσ κειέηε. 

      Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

35.226,12€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο. 

      Η πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ εηδψλ ζα γίλεη πεξηνδηθά κέρξη ηε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο θαη αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη θαηφπηλ εληνιήο. 

      Η ρνιηθή Δπηηξνπή δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη 

ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 3 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

      Σα ππφ πξνκήζεηα είδε πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά πνπ ηεξνχλ 

ηνπο φξνπο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , φπσο επίζεο θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ παηδηά θαη λα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζ. 11/2015 κειέηε 

ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

Άξζξν 4 

Υξφλνο θαη ηφπνο δηαγσληζκνχ 

 

      Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Παπαζκεςή 04 επηεμβπίος 2015 θαη απφ 
ψξα 11:00π.κ. έσο 11:30μ.μ. (ιήμε ππνβνιήο πξνζθνξψλ) ζηελ  Αξηδαία, ζην 
δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 34/2014 [ΑΓΑ:Β5Α5ΟΚΛΙ-
Υ] απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη 
απνηειείηαη απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο πκβνχινπο :  

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/Α Όλνκα Δπψλπκν Ιδηφηεηα 

1 ΚΩΝ/ΝΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟ 

2 ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΒΔΚΟ ΜΔΛΟ 

3 ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΣΡΑΝΙΓΗ ΜΔΛΟ 



ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ 

Α/Α Όλνκα Δπψλπκν Ιδηφηεηα 

1  ΑΗΜΟΤΛΑ ΜΠΔΗ ΜΔΛΟ  

2 ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΡΟΚΟΠΙΓΗ ΜΔΛΟ 

3 ΘΔΟΓΩΡΑ ΠΑΤΛΙΓΟΤ ΜΔΛΟ 

 
 
 

Άξζξν 5 
Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ 

 
      ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί φινη νη αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο, ελψζεηο 
πξνκεζεπηψλ, λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
λφκηκα ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Η ζπκκεηνρή 
ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε γλψζε θαη ηελ ρσξίο θακία επηθχιαμε 
απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, 
(πξσηφηππα ή ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή αθξηβψλ 
αληηγξάθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014), 
ήηνη: 
1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή 
ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο πνπ ζα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο 
πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 
3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
πσο είλαη ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο 
ππνρξενχηαη ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 
4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
πσο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
5) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα 
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 
ρξενθνπίαο. 
6) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ 
ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία. 
7) Πηζηνπνηεηηθφ δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην Γήκν Αικσπίαο θαζψο θαη απφ 
ην Γήκν ηεο έδξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 
8) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο 



θαη αλεπηθχιαθηα, εθηφο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία πνπ 
ηπρφλ δελ απνδέρνληαη. 
9) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο. 
      Γηα ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα 
θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζ’ απηέο ελψ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.) ή 
παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο απαηηείηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ 
ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.    
      Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηα δηθαηνινγεηηθά αθνξνχλ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν 
θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ην δηνηθνχλ ή ην εθπξνζσπνχλ. 
      Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην ΦΔΚ 
ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, (γηα Α.Δ. θαη ΔΠΔ), αληίγξαθν ή απφζπαζκα 
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα 
ΟΔ θαη ΔΔ). ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα 
ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ 
Δ.Δ. θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ 
ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ.  
      Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη 
επηπιένλ βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 
λφκηκα. 
      Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, 
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 
ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 
ζπκβνιαηνγξάθν. 
      Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλαλ (1) δηαγσληδφκελνπο. 
 

Άξζξν 6 
Δγγπήζεηο 

 
 Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 157  ηνπ Ν.4281/2014. 
      Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., θαη 
πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία  
1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
2) ηνλ εθδφηε, 
3) ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, 
4) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
5) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
6) ηελ πιήξε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 
7) ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο δηαθήξπμεο. 
      Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλε ηξάπεδα, 
ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ην Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. γηα ινγαξηαζκφ  ηεο 
ρνιηθήο  Δπηηξνπήο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αικσπίαο ζχκθσλα κε 
ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην δεκφζην. 
      Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά 
ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ 
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
 
 



 
 

Άξζξν 7 
Τπνβνιή πξνζθνξψλ 

 
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε δχν αληίγξαθα ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ ψξα 
ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ θαη λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ή κε νπνηνδήπνηε 
άιιν ηξφπν κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέρνληαη ζην Ν.Π.Γ.Γ. ηεο 
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,  κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηε 
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ αξηζκφ  θαη 
ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. 

Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Ν.Π.Γ.Γ. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα 
απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 
δηαδηθαζία. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη 
επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρσξίο λα αλνηρζνχλ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα 
εμήο : 
1) Η Φξάζε  <<ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ, 
ΦΩΣ/ΚΟΤ ΥΑΡΣΙΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ >>  
2) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα <<ΠΡΟ: ΥΟΛΙΚΗ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ – 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΔΚΠ-ΟΣΑ>>.,  
3) Ο αξηζκφο θαη ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο,  
4) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  
5) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζε αλνηρηφ θάθειν δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη 
επηζηξέθνληαη ακέζσο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο εζσθιείνληαη : 
1) φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 5 ηεο δηαθήξπμεο, 
2) ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε "νηθνλνκηθή πξνζθνξά" κε 
θεθαιαία γξάκκαηα θαη ηηο ππφινηπεο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 
      Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα φια ηα είδε, φπσο πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζηελ αξηζ. 11/2015 κειέηε ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηαηίζεηαη σο ηηκή 
κνλάδνο ζε επξψ ρσξίο Φ.Π.Α., ζε εηδηθφ «έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο», ην 
νπνίν παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  
     ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε πξνκεζεπηή ή δηαθνπήο 
ηεο ζχκβαζεο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ, ε πξνκήζεηα (γηα ην ζχλνιν ή ππφινηπφ 
ηεο)  δίλεηαη λα αλαηεζεί  ζηνλ ακέζσο επφκελν κεηνδφηε.    

      Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (θξάηεζε 0,10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ) ππέξ  ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ΄ απηνχ ζηελ 

θξάηεζε ηνπ 0,10%),   θξάηεζε γηα θφξν εηζνδήκαηνο φπνπ πξνβιέπεηαη εθ ηνπ 

λφκνπ θαζψο θαη θάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηπρφλ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ 



δηαγσληζκνχ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α , πνπ βαξχλεη ην Ν.Π. θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα 

ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο. 

            Κάζε θάθεινο πνπ παξαιακβάλεηαη απφ ηελ επηηξνπή αξρηθά αξηζκείηαη 
θαηά ζεηξά ππνβνιήο θαη ζηε ζπλέρεηα κνλνγξάθεηαη απφ φια ηα παξηζηάκελα 
κέιε ηεο.    

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη δελ 
επηηξέπεηαη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Αλ ζε κηα 
πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή ζα πξέπεη λα είλαη 
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ δηαγσληδφκελν, ε δε επηηξνπή θαηά 
ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξψλ ηελ θαζαξνγξάθεη θαη ηε κνλνγξάθεη θαη απηή κε ηε 
ζεηξά ηεο. Πξνζθνξά πνπ θέξεη νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, ε νπνία ηελ θαζηζηά 
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη 
επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 
      Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν 
δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο θαη πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν 
αλαπξνζαξκνγήο δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
      Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα 
επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 
 
 

Άξζξν 8 
Ιζρχο πξνζθνξψλ 

 
      Οη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ ζεσξνχληαη φηη ηζρχνπλ ρσξίο θακία 
αιιαγή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνεγνχκελνπ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
      Η ρνιηθή Δπηηξνπή  κπνξεί κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο λα δεηήζεη πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 
ηνπο. 
 
 

Άξζξν 9 
Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη αλαθήξπμε κεηνδφηε 

 
      Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη δεκφζηα 
ε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ελψπηνλ ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ. 
      Κάζε θπξίσο θάθεινο αξρηθά απνζθξαγίδεηαη κε ηε ζεηξά αξίζκεζήο ηνπ θαη     
αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα πεξηερφκελα ζ’ απηφλ έγγξαθα, ηα νπνία επίζεο 
κνλνγξάθνληαη θαηά θχιιν απφ φια ηα παξεπξηζθφκελα κέιε ηεο επηηξνπήο. 
      Αληίζεηα ν θάθεινο ηεο «νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο» παξακέλεη θιεηζηφο θαη ζα 
απνζθξαγηζηεί αξγφηεξα αθνχ πξψηα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα ησλ ππφινηπσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ επηηξνπή. 
     Μεηά ηελ αξρηθή ηνπο θαηαγξαθή, ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά φισλ ησλ 
πξνζθνξψλ ειέγρνληαη θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ζε κπζηηθή πιένλ 



ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη αλ θάπνηνη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζα 
απνθιεηζηνχλ απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  
      ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη θαη πάιη δεκφζηα θαη αλαθνηλψλνληαη ηα 
νλφκαηα ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ απνθιείζηεθαλ θαζψο επίζεο θαη ν ιφγνο ηνπ 
απνθιεηζκνχ ηνπο ελψ παξάιιεια ηνπο επηζηξέθνληαη φια ηα έγγξαθά ηνπο καδί κε 
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο.   
     Έπεηηα κε ηελ ππάξρνπζα ζεηξά αξίζκεζεο γίλεηαη ε απνζθξάγηζε ησλ 
θαθέισλ «νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ» ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία θαη 
αλαθνηλψλνληαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αλαγξάθνληαη ζην 
πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
      Μεηνδφηεο αλαδεηθλχεηαη ν δηαγσληδφκελνο, ν νπνίνο πξνζθέξεη ζπλνιηθά ηε 
ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. γηα φια ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ αξηζ. 11/2015 κειέηε ηεο πξνκήζεηαο. 
      ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  ε νπνία απνθαζίδεη ηειηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο. 
      Αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ε 
επηηξνπή κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζή ηεο πξνηείλεη ζην Γ.. είηε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 
πξνκήζεηαο κεηαμχ ηνπο ή ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ 
κεηνδφηε. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε φινη νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθαινχληαη λα 
παξαβξεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο, ρσξίο ε απνπζία θάπνηνπ απφ απηνχο 
λα επεξεάζεη ηελ εγθπξφηεηά ηεο. 
       
 
 

Άξζξν 10 
Δλζηάζεηο 

 
      Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο 
ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο : 
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  
β) Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 
πξνκεζεπηή ζ' απηφλ, κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή 
απνθιείζηεθε απ' απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο 
πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ. Η έλζηαζε 
εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη θαηά ην ζηάδην 
ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
      Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ειέγρνληαη σο πξνο 
ηε λνκηκφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθφο & 
Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
      Δπηπιένλ ε έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ 
θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη κέζα ζε 
πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.    
      Η ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηήζεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ πνπ 
ιακβάλνληαη γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. Η γλσζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηελ 
απνζηνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο ίδηαο ηεο απφθαζεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. 



      Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα άιιν ιφγν εθηφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε. 
 
 

Άξζξν 11 
Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο – χκβαζε – Παξάηαζε 

 
Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ν αλάδνρνο ηεο 

πξνκήζεηαο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ζρεηηθή θνηλνπνίεζε 
ζε απηφλ, λα πξνζέιζεη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, Γξαθείν ηεο 
ρνιηθήο Δπηηξνπήο  γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 
αλάινγε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 6 ηεο δηαθήξπμεο. 

Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πεξηιακβάλεη φια 
ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή  κπνξεί λα αζθήζεη θάζε λφκηκν δηθαίσκα φηαλ 
δηαπηζησζεί φηη παξαβηάδνληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηνπο ίδηνπο φξνπο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη θαη ηξεηο (3) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ 
δχν πιεπξψλ κε ηελ  πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν ηεο 
παξάηαζήο ηεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ηεο αξηζ. 11/2015 κειέηεο 
ηεο πξνκήζεηαο νχηε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 
 
 

Άξζξν 12 
Παξάδνζε – παξαιαβή 

 
      Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην άξζξν 2 ηεο δηαθήξπμεο, ε παξάδνζε ησλ 
πνζνηήησλ ηεο  γξαθηθήο χιεο, θση/θνχ ραξηηνχ θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ  ζα 
γίλεη πεξηνδηθά  ζηα ζρνιεία (Γπκλάζηα θαη Λχθεηα) Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο , 
κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά 
θαη θαηφπηλ εληνιήο.   
      Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο νθείιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ 
ιάβεη ηε ζρεηηθή εληνιή λα πξνβεί άκεζα ζηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειζέλησλ 
πνζνηήησλ γηα θάζε είδνο ηεο πξνκήζεηαο , αθνχ ζπλελλνεζεί κε ηνλ Γ/ληή ηεο 
ρνιηθήο Μνλάδαο γηα ηνλ ηφπν παξάδνζεο. 
      Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θάζε θνξά απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζα 
θάλεη ηελ παξαγγειία θαη ζα ππνγξάθεηαη ην Πξσηφθνιιν Καιήο Δθηέιεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο απφ ηελ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί ζην θάζε ζρνιείν θαη ηνλ 
πξνκεζεπηή,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
      ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη θάπνην απφ ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο είλαη 
ειαηησκαηηθφ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνβεί άκεζα ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 
ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 
       Η  ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αικσπίαο δελ 
ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ εηδψλ γξαθηθήο χιεο, θση/θνχ 
ραξηηνχ θαη ινηπψλ πιηθψλ γξαθείνπ  πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. Δθφζνλ φκσο θξηζεί ζθφπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
πνζνηήησλ , ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο 
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αικσπίαο   
 
 
 
 
 



Άξζξν 13 
Σξφπνο πιεξσκήο 

 
 Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 
πνζνχ κέρξη ελελήληα εκέξεο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ . 

      Οη λφκηκεο θξαηήζεηο  βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή (θξάηεζε 0,10% επί ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ΦΠΑ) ππέξ  ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, ηέινο ραξηνζήκνπ 3% πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ΄ απηνχ ζηελ 

θξάηεζε ηνπ 0,10%),   θξάηεζε γηα θφξν εηζνδήκαηνο φπνπ πξνβιέπεηαη εθ ηνπ 

λφκνπ θαζψο θαη θάζε άιιε θξάηεζε πνπ ηπρφλ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α , πνπ βαξχλεη ην Ν.Π.Γ.Γ.  .   

      Οη ηηκέο κνλάδνο ησλ εηδψλ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα 
ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν δελ αλαζεσξνχληαη. 
 
 

Άξζξν 14 
Δπίιπζε δηαθνξψλ – Δθαξκνζηέν δίθαην 

 
      Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο, φπσο αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο δηαθήξπμεο. ε 
πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία θαη 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, νη ζπκβαιιφκελνη θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο 
θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  
     Όηαλ ζηελ δηαθήξπμε ππάξρεη  αζάθεηα ππεξηζρχεη ε Τπ. Απ. 11389/1993 (Δ. Κ. 
Π. Ο. Σ. Α.).  Γηα φηη  δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο δηαθήξπμεο ηζρχεη 
ν Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο  
Γηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/1995 θαη  Ν.3463/2006. 
      Γηα θάζε δηαθνξά, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 
δηαδηθαζία, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.     
      
 

Άξζξν 15 
Γεκνζίεπζε δηαθήξπμε 

 
      Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο θαη ζα δεκνζηεπηεί ζε κία (1) εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ Πέιιαο. 
      Δπηπιένλ νιφθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Αικσπίαο (www.dimosalmopias.gov.gr). 
      Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο 
δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ 
ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο [άξζξν 46 Ν.3801/2009 Α/163]. 
 
 

Άξζξν 16 
Λήςε πιεξνθνξηψλ 

 
      Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαη θάζε άιιν 
ζρεηηθφ έγγξαθν θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία κεηά ηελ εκέξα 
δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςήο ηεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ην 

http://www.dimosalmopias.gov.gr/


Γξαθείν ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ Καηάζηεκα 
Γήκνπ Αικσπίαο –  Σαρ. Γλζε : Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ – Σ.Κ. 58400 – Αξηδαία – 
Σει. : 23843-50282 – Πιεξνθ. : Βέζθνο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο Γ.. & Ίζθνπ 
Μαξία-αξκφδηα ππάιιεινο). 
      Γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα, ην νπνίν δε ξπζκίδεηαη ξεηά απφ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 11389/1993 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) θαη ηνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 
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