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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2014 
 
 
 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις:  

 του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 

3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 
 την υπ’ αριθ. 5/2014 µελέτη της υπηρεσίας του δήµου 

 την αριθ. 189/31.10.2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
          
 

∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 

Ότι την 18
η
  Nοεμβρίου  2014 ηµέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή (ώρα λήξης 

κατάθεσης των προσφορών) θα διενεργηθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Φιλιατών, (1
ος

 
όροφος γραφείο προμηθειών) στους Φιλιάτες, πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση της 
παρακάτω υπηρεσίας και µε τους παρακάτω όρους: 
 
 

 
Άρθρο 1: Εργασία 

 
Ο διαγωνισµός αφορά την παροχή υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας 
∆ήµου Φιλιατών», προϋπολογισθείσας δαπάνης 34.000,00 €. 
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Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό Κατάστηµα ∆ήµου Φιλιατών, (1

ος
 όροφος γραφείο 

προμηθειών)    και ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ∆ήµο έως την  Τρίτη  18/11/2014 και ώρα 11:00, ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 
 

 
Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και θα 
διεξαχθεί µε σφραγισµένες προσφορές.  
Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο µέχρι 
την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου 
εκπροσώπου. Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα 
του ∆ήµου (µε ευθύνη του προσφέροντος) από την προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα.  
(Ταχ. ∆/νση: Ελ. Βενιζέλου 8 463 00 Φιλιάτες).  
Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση ή προσφορές από τις οποίες 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό για το διαγωνισµό και την ανάδειξη του 
αναδόχου το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
 
Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι η Μαθητική Εστία ∆ήµου 
Φιλιατών. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι 10 µήνες.  
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. 
 
 

Άρθρο 5: Τρόπος Πληρωµής 
 
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την πάροδο των υπηρεσιών 
(π.χ. κάθε µήνα).  
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου 
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.  
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. 
 
 

Άρθρο 6: Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους και τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ∆ήµος. 
 
 

Άρθρο 7: Τεύχη δηµοπράτησης 
 
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά 
σειρά ισχύος είναι:  
1) Η διακήρυξη του διαγωνισµού.   
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων.   
3) Η τεχνική περιγραφή - Μελέτη.  
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4) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.   
5) Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου.  
 
 

Άρθρο 8: Στοιχεία - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής πρέπει να ακολουθούν την σειρά µε την οποία αναγράφονται 
παρακάτω, επί ποινή αποκλεισµού, κατατίθενται µαζί µε τον υπόλοιπο φάκελο προσφοράς και 
είναι τα εξής:  

Έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος: Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, εφ’ 
όσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή. Όταν είναι εταιρία το αρχικό 
καταστατικό της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ και σε 
περίπτωση Α.Ε. επιπλέον επικυρωµένο απόσπασµα πρακτικών του ∆.Σ. της µε το οποίο 
αποφασίζεται η συµµετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας και 
διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαµβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση µε 
την παρούσα   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση 
όλων των όρων της διακήρυξης και της µελέτης και ότι τους αποδέχεται χωρίς 
καµία επιφύλαξη.   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των 
τοπικών συνθηκών και ότι αναλαµβάνει να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τη 
µελέτη.   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί 
από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του 
∆ηµόσιου Τοµέα.   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι παραιτείται από κάθε 
δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του ∆ήµου Φιλιατών, 
ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης του 
∆ήµου.   

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του διαγωνιζόµενου, για την τήρηση 
σταθερών των τιµών προσφοράς για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-
2015.   

 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 2% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ (553,00 €).   

 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος που 
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.   

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.   

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.  

 
Άρθρο 9: Εγγύηση συµµετοχής 

 
1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 553,00 € δηλαδή 2% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ για κάθε διαγωνιζόµενο και θα 
κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Τ.Π. & ∆. ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης τράπεζας.   
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Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για δύο (02) µήνες από την διενέργεια του 
διαγωνισµού.   
2. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή της 
υπηρεσίας, αντικαθίσταται µε την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης για 
την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν µέρος στον   
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης.  
3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:   

 Την ηµεροµηνία έκδοσης και την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της 
 Τον εκδότη 
 Τον ∆ήµο προς τον οποίο απευθύνεται 

 Τον αριθµό της εγγύησης 
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του ενδιαφερόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
 Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού 

4. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
 
 

Άρθρο 10: Φάκελος προσφοράς 
 
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.  
1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική, και µόνον γλώσσα εκτός ίσως από 
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.   
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου Φιλιατών µέσα σε 
(σφραγισµένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα:   

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ προς τον ∆ήµο Φιλιατών για την παροχή υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών 
Μαγειρείου Μαθητικής Εστίας ∆ήµου Φιλιατων» 

 Αριθµός διακήρυξης 4/2014 (12660/31-10-2014) 
 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 18/11/2014 
 Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό.  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισµού να αποτελείται από:  
3. Τον κυρίως φάκελο (όπως περιγράφεται ανωτέρω) ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω:  
3.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό που ζητούνται στο σχετικό άρθρο, καθώς 
και οι δηλώσεις συµµετοχής υπογεγραµµένες από τους νοµίµους εκπροσώπους των 
συµµετεχόντων φορέων.   
3.2 Η εγγυητική συµµετοχής όπως περιγράφεται παρακάτω.   
Καλό είναι αυτά να βρίσκονται µε την σειρά που ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή 
ντοσιέ, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα απώλειάς τους.  
4. Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιέχεται σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για παροχή υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής 
Εστίας ∆ήµου Φιλιατών», ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου.  
Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει συµπληρωµένο όπως προβλέπεται το έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται στα τεύχη δηµοπράτησης.  
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για την κάθε 
συγκεκριµένη υπηρεσία σε ευρώ και όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο. Στην τιµή αυτή είτε 
αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
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µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά µπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 
διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις 
που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 

Άρθρο 11: Ισχύς προσφορών 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δύο (02) µήνες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
2. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από 
την λήξη της.   
3. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου είναι δεσµευτική για όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2014-15.  
 
 

Άρθρο 12: Ενστάσεις 
 
Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειάς του διαγωνισµού ή της συµµετοχής ενδιαφεροµένου 
σε αυτόν υποβάλλεται στην αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού εγγράφως, µόνο από 
ενδιαφερόµενο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, µέχρι και 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. 
Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση κατά της οικονοµικής προσφοράς, δεν επιφέρει αναβολή 
ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού καθώς και µετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών από το αρµόδιο 
όργανο.  
Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικονοµική 
Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά. Η σχετική απόφαση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν 
από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά 
στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρειας Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόµενων δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 

 

Άρθρο 13: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, 1.383,00€.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την λήξη της σύµβασης και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. 
 
 

Άρθρο 14: Σύµβαση 
 
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισµού µετά της 
απόφασης επί τυχών ενστάσεων υποβάλλονται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Περιφέρειας 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας προς έγκριση. Μετά την παραπάνω έγκριση ο ανάδοχος καλείται να 
προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση προσκοµίζοντας και 
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την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω 
προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα δέκα (10) µηνών   
Η σύµβαση λύεται µε την πάροδο της ηµεροµηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  
 
 

Άρθρο 15 : Επανάληψη διαγωνισµού 
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
καθοριστεί µε νέα περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου η οποία θα δηµοσιευτεί όπως 
προβλέπεται. 
 
 

Άρθρο 15 : Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 
8:00π.µ. έως 14:00µ.µ. από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Φιλιατών.  
Αρµόδιος υπάλληλος κ. Ολγα Δεμερτζή  στο τηλέφωνο 26643-60181.  
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που την συνοδεύουν (τεύχη δηµοπράτησης) 
χορηγούνται αυθηµερόν στους ενδιαφερόµενους από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου. Σε 
διαφορετική περίπτωση µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να τα εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του 
∆ήµου. 
 
 

Άρθρο 16: ∆ηµοσίευση 
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Φιλιατών και η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα 
Θεσπρωτών Διαβούλευση (Εβδομαδιαία εφηµερίδα Νοµού Θεσπρωτίας), πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης της 
περιλήψεως της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 

Άρθρο 17: διατάξεις 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:  
 

 του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 

3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 






Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
 
 

 
     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ 
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