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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή εφηµερίδων του
άγονου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών».
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες των
∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών

τους

προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, µε
την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και των αντίστοιχων του Π.∆.
57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5)
Σύµφωνα τη παρ. 1 του άρθρου 5, του ΕΚΠΟΤΑ: «Οι δήµοι και οι κοινότητες
γνωστοποιούν τις προθέσεις, αποφάσεις και τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους, που
σχετίζονται µε τις συµβάσεις προµηθειών, ως εξής:
α. στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισµού, ο φορέας που διενεργεί το
διαγωνισµό, µεριµνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:
1) Για τη δηµοσίευση, εφ΄ άπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο
οικονοµικές εφηµερίδες και σε τοπική εφηµερίδα, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εάν υπάρχει....»
Με το Ν.3584/07 (ΦΕΚ 68/20.3.2007 Α΄), για διαγωνισµούς που δέχονται προσφορές
µετά την 1/2/2007 επιπρόσθετα των ανωτέρω δηµοσιεύσεων θα γίνονται και οι δηµοσιεύσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν. 3584/07.

Η υποχρέωση για τις ανωτέρω

δηµοσιεύσεις είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση δηµοσιεύσεων, η οποία προβλέπεται
από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που συµπίπτουν οι δηµοσιεύσεις που θέτει η εκάστοτε
νοµοθεσία ανάλογα µε το είδος που αφορά ο διαγωνισµός (δηλ. Προµήθεια, έργο κλπ), τότε
η δηµοσίευση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του . ν.3584/07. Ειδικότερα απαιτείται η
δηµοσίευση σε:

•

δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές εφηµερίδες και σε

•

µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα αρκεί η δηµοσίευση σε δύο
τουλάχιστον εβδοµαδιαίες.
Από τη δηµοσίευση του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/7.9.2009 Α΄) οι δαπάνες δηµοσίευσης,
τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.

Με την αριθµ. Πρωτ. 333632/2320/21-10-2014 διακήρυξη ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε
πρόχειρος δηµόσιος διαγωνισµός για τη «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών».
Με την 390/28-11-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

διαγωνισµός κηρύχθηκε

άγονος και αποφασίστηκε η συνέχισή του µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το
∆.Σ. µετά από έγκριση της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209
«Προµήθειες , υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, και το
Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» προτείνεται να εγκριθεί:

•

η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 109,47€ συµπ/νου Φ.Π.Α.
σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 µε την ονοµασία «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» για τη
πληρωµή των εκδόσεων « ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝ∆ΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ» ΜΕ ΑΦΜ 999539940
εκδότης της εφηµερίδας «ΗΧΩ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
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