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Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 

Στοιχεία τιμολόγησης 

Επωνυμία:  Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας 

Επάγγελμα:  Ράδιοτηλεοπτικός σταθμός 

Διεύθυνση:  Νικ. Γερμανού 1, Θεσσαλονίκη 

ΔΟΥ:  Δ΄ Θεσσαλονίκης 

ΑΦΜ:  090356467 

Ταχ. Κώδικας: 54621 

Τηλέφωνο:  2310 261100 

Φαξ:  2310 286569 

Όροι συναλλαγής 

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας (εφεξής επιχείρηση) ως 

φορέας ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί προμηθειών: 

1. Υποχρεούται να πραγματοποιεί εξόφληση μετά από έγκριση παραλαβής των 

αγαθών. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η αντικαταβολή με την παραλαβή ή η 

προεξόφληση των αγαθών χωρίς την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο). Η 

έγκριση παραλαβής από μέρους μας μπορεί να γίνει  

i. στην έδρα του προμηθευτή και να εξοφληθεί άμεσα, δεδομένης της 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προμηθειών και Υπηρεσιών της επιχείρησης, 

ii. εντός της ημέρας παραλαβής των αγαθών στην έδρα της, εφόσον 

συνοδεύεται από σχετικό τιμολόγιο / δελτίο αποστολής και συνεπώς η 

διαδικασία εξόφλησης να ξεκινήσει αυθημερόν με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό ή 

iii. με όποιον άλλο σύννομο τρόπο προταθεί από τον προμηθευτή, κατόπιν 

συνεννόησης και έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Προμηθειών της επιχείρησης. 
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2. Υποχρεούται για τιμολόγια αγαθών ή υλικών σε παρακρατήσεις επί της καθαρής 

αξίας α) φόρου 4%, β) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

0,06% και γ) υπέρ Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

0,07% (ΕΑΑΔΗΣΥ για ποσά άνω των 1.000€). Συνεπώς, το πληρωτέο από μέρους μας 

ποσό υπολογίζεται από τους τύπους: 

Π = ( 1 + Φ - 0,0406 ) * Α  για Α < 1.000€ 

Π = ( 1 + Φ - 0,0413 ) * Α για Α ≥ 1.000€ 

όπου Π το προς πληρωμή ποσό, Α η αξία των αγαθών και Φ ο επι % συντελεστής 

ΦΠΑ. 

Παράδειγμα 1: Για αγαθά αξίας 100€ και συντελεστή ΦΠΑ 24% το πληρωτέο ποσό 

θα είναι Π = ( 1 + 0,24 - 0,0406 ) * 100 = 119,94€ 

Παράδειγμα 2: Για αγαθά αξίας 1.000€ και συντελεστή ΦΠΑ 24% το πληρωτέο ποσό 

θα είναι Π = ( 1 + 0,24 - 0,0413 ) * 100 = 1.198,70€ 

3. Στην τελική αξία της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 

κρατήσεις και τέλη που τυχόν αναλογούν (λ.χ. τέλος ανακύκλωσης ηλεκτρικών 

συσκευών). 

Περιεχόμενο προσφοράς 

Έντυπο μορφής προτιμολογίου στο οποίο επιπλέον θα αναγράφονται: 

1. Ο χρόνος εγγύησης των αγαθών 

2. Το τελικώς πληρωτέο ποσό 

3. Χρόνος ισχύος της προσφοράς 

4. Οι όροι εξόφλησης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο «Όροι 

συναλλαγής» 

5. Ο τρόπος παραλαβής των αγαθών 

i. Ως αποστολή γίνεται αποδεκτή μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

μεταφορικό κόστος.  

ii. Ως παραλαβή από την έδρα σας όπου υπάρχει μεταφορικό κόστος. Στην 

περίπτωση αυτή, η μετακίνηση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί με εντολή 

της ΔΕΠΘΕ σε μεταφορική εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης περί 

διαθεσιμότητας των ειδών στην έδρα σας. 

6. Εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης από τη μέρα της παραγγελίας 
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Εκτός εκτάκτων και εξαιρετικών περιπτώσεων ως ημέρα παραλαβής και έγκρισης νοείται 

αυτή της άφιξης των αγαθών στην έδρα της επιχείρησης. 

Εκτέλεση παραγγελίας 

Κατόπιν της έγκρισης προμήθειας από το ΔΣ της επιχείρησης θα λάβετε σχετική 

ειδοποίηση για εκτέλεση της παραγγελίας καθώς και τις όποιες ειδικότερες πληροφορίες 

αφορούν στην έγκριση παραλαβής και στην εξόφλησή της προμήθειας από μέρους της 

επιχείρησης. Γενικότερα, αναφέρεται ότι για την οριστική κατακύρωση των προσφορών 

(μιας ή περισσοτέρων) στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης συνολικής αξίας άνω των 2.500€ 

χωρίς ΦΠΑ, απαιτείται σύναψη σύμβασης με τον προμηθευτή η οποία προϋποθέτει την 

προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωσης Ποινικού 

Μητρώου. Επίσης, για εξόφληση προσφορών κατόπιν της κατακύρωσής τους, είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση: 

 Φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ και 

 Ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά άνω των 3.000€ χωρίς ΦΠΑ. 

 

Εκ μέρους των επιτροπών, 

Διενέργειας, αξιολόγησης, προμηθειών και υπηρεσιών ΔΕΠΘΕ και 

Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών ΔΕΠΘΕ 

 


