
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
      ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
     ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

  ΑΡ. ΑΠΟΦ.   285/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από  το  Πρακτικό  Αρ.  46/23-11-2015
συνεδρίασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής    του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών-
καθορισμός  όρων  διακήρυξης  για  την
διενέργεια  διαγωνισμού  για  την
«Προμήθεια  υλικών  στεγανοποίησης
ομβροδεξαμενών  Δ.Ζίτσας»  -
Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  των
προσφορών».

                Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 του μήνα
Νοεμβρίου  του  έτους  2015,  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  13.00  μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας,  ύστερα
από  την  19326/19-11-2015  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία
δημοσιεύτηκε  στην  ιστοσελίδα  του Δήμου  & στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.
3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
       Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  η  ύπαρξη  νόμιμης
απαρτίας,  αφού  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  επτά(7)  μέλη  και
συγκεκριμένα:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
 Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
 Σταλίκας Γεώργιος
 Σφήκας Νικόλαος
 Μαλισσόβας Παναγιώτης
 Γαρδίκος Βασίλειος
 Γκαραλέας Δημήτριος
 Γρίβας Περικλής(αναπληρωτής)

Επίσης  παρευρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  κ.  Σταύρου  Αγγελική  για  την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13o ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
      Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ [Ν.3463/06], οι προμήθειες των
Δήμων,  των  Κοινοτήτων,  των  πάσης  φύσεως  Συνδέσμων,  των  ΝΠΔΔ  και  των
ιδρυμάτων  τους  διενεργούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ενιαίου  Κανονισμού
Προμηθειών  των  ΟΤΑ  [ΕΚΠΟΤΑ],  όπως  ισχύει,  με  την  επιφύλαξη  των  ειδικών
ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το
Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100 Α’) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α’).
Με  την  αριθ.πρωτ.  68620/3247/26-06-2015  απόφαση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  –
Γεν.Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών-Δ/νση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00€ σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-
2016(π.κ.  2010ΕΠ03000014)»(Υποέργο:  Επιχορήγηση  δήμου  Ζίτσας  για  το  έργο
¨Προμήθεια  Υλικών  Στεγανοποίησης  Ομβροδεξαμενών  Δήμου  Ζίτσας¨)για  την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Δ.Ζίτσας  με  την  αριθ.150/29-06-2015  απόφασή  του
αποδέχτηκε  την  πίστωση  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  αναμόρφωσε  τον
προϋπολογισμό έτους 2015 για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας.
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       Ο  Δήμος  έχει  ανάγκη  από  την  «Προμήθεια  υλικών  στεγανοποίησης
ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας»  και για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η αριθ.  28/2015
μελέτη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης
8.500,00 € με Φ.Π.Α. 
       Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2015 προβλέφθηκε η σχετική
πίστωση στον Κ.Α. 30-6662.007. 
     Με  την  αριθ.  219/2015 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η
διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993).
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 28/2015 μελέτη
και τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και πρότεινε: την έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών, την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό,
τον  καθορισμό  των  όρων  του  διαγωνισμού  και  την  συγκρότηση  της  επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών.
     
      Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1)  τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06
2)  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
3)  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  
4)  την αριθ. 28/2015 μελέτη
5)  τις τεχνικές προδιαγραφές 
6)  το από 23-11-2015 Πρακτικό Κλήρωσης Επιτροπής
7)  την  αριθ.150/2015  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δ.Ζίτσας  αποδοχής
πίστωσης  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  και  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού
έτους 2015 για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας
8) την αριθ. 219/2015 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  για  την  «Προμήθεια  υλικών
στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας», που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου.

2.     Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.

3.   Συγκροτεί  Επιτροπή  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  των
Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:   
     
            ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
      1.  Στέφου Νικολέττα - Πρόεδρος
      2.  Στάθης Σταύρος- Μέλος
      3.  Σλούτας Χρήστος- Μέλος

            ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γκανιάτσα Μαριγούλα
2. Μπαϊραμπά Μαρία
3. Νούσιας Ιωάννης

4.    Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού ως εξής:
      
      Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές
προσφορές  και  φάκελο  τεχνικών  προδιαγραφών,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
ΕΚΠΟΤΑ  (Υπ.Αποφ.  11389/93)  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  χαμηλότερη
προσφορά για την προμήθεια των ειδών όπως περιγράφονται στην μελέτη 28/2015
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για  την  «Προμήθεια  υλικών  στεγανοποίησης  ομβροδεξαμενών  Δ.Ζίτσας»
συνολικού προϋπολογισμού  8.500,00 € με το ΦΠΑ 23% και συγκεκριμένα για την
προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

α/α
ΕΝΔΕΙΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

(€)
1 2 4 5 6 7

1

Γεωύφασμα 
μη υφαντό 
πολυεστερικό
βάρους 
200gr/m2

M2 190 0,70 133,00

2

Οπλισμένη 
μεμβράνη 
στεγάνωσης 
πολυολεφίνης
1,52mm

M2 190 20,00 3800,00

3

Τερματική 
λάμα 
περιμετρικής 
αγκύρωσης 
και 
στερέωσης 
από λαμαρίνα
αλουμινίου με
ενσωματωμέν
η από την μια
πλευρά 
επικάλυψη 
μεμβράνη 
ΤΡΟ

m 55 17,00 935,00

4
Τσιμεντοκονία
επισκευών

Kg 1200 1,00 1200,00

5

Ειδικό 
τεμάχιο 
λαμαρίνας 
βαμμένης 
πλάτους έως 
1μ.

m 50 16,85 842,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 6.910,50
Φ.Π.Α. 23% 1.589,42

Μερικό σύνολο 8.499,92
Στρογγυλοποίηση 0,08

ΣΥΝΟΛΟ: 8.500,00

               

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α'
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ Προμήθεια Υλικών Στεγανοποίησης Ομβροδεξαμενών   Δήμου
Ζίτσας

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ  CPV                          (CPV : 44111000-1)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ    1685

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ M2,m,Kg

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ ΦΠΑ   

8.500,00  ΕΥΡΩ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    Σαράντα Ημέρες

ΤΟΠΟΣ    ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    Τ.Κ Βουτσαρά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αναθέτουσα αρχή
Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Ζίτσας 
 Διεύθυνση : Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445.
Τηλέφωνο : 26533 60008  Fax:26510 62794
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού : Τμήμα Προμηθειών 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. Η διακήρυξη 
β. Τεχνική έκθεση
γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
δ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τιμολόγιο
ε.  Η συγγραφή υποχρεώσεων
στ. Η προσφορά του μειοδότη

Άρθρο 3ο
Δαπάνη
Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό των 6.910,50 πλέον ΦΠΑ 23% 
(1589,42€, και 0,08 λεπτά στρογγυλοποίηση), ήτοι συνολικά 8.500,00 € και θα 
χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου καθώς έχει γίνει αποδοχή στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου. 
Για το έτος 2015 έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση στον Κ.Α 30.6662.007 
οικονομικού έτους 2015 για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων από την παρούσα 
σύμβαση.
Ο κωδικός cpv που αντιστοιχεί στο αντικείμενο της προμήθειας είναι : 44111000-1

Άρθρο4
Πληροφορίες
Τα  έγγραφα σχετικά  με  τον  διαγωνισμό  και  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που
αφορούν στοιχεία  του διαγωνισμού της  προμήθειας  σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στην
παράγραφο  1β  &  1γ  του  άρθρου  10  της  Υ.Α.  11389/93  του  ΥΠ.ΕΣ.  περί  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
μπορούν να ζητηθούν από τον Δήμο ΖΙΤΣΑΣ, Τμήμα Προμηθειών Λεωφόρος Ελευθερίας
και Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445., υπεύθυνη Σταύρου Αγγελική τηλ.26533
60008 από  όπου  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  λάβουν  γνώση  των  στοιχείων  της
μελέτης.  Για  τεχνικές  πληροφορίες  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στην  Δ/ΝΣΗ  Τεχνικών
Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 26513-60223 (κ.  Σ. Στάθης).

Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  θα  παρέχονται  από  τον  Δήμο  τουλάχιστον  (3)  τρεις
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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Αντίγραφο της παρούσης και των παραρτημάτων που θα τη συνοδεύουν, να χορηγείται
στους  ενδιαφερομένους μέχρι και  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής  του διαγωνισμού.

Εναλλακτικά στα τεύχη δημοπράτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ιστοσελίδα του Δήμου (      www      .      zitsa      .      gov      .      gr  ).
Η  παρούσα διακήρυξη και  η  περίληψη της καθώς και  η  μελέτη  να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www      .      zitsa      .      gov      .      gr         ), από την οποία μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι και να μας γνωστοποιηθεί στο φαξ : 26510-62794 η πρόθεση τους για
συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Περίληψη  της  παρούσας  να  δημοσιευθεί  άπαξ  σε  μία  ημερήσια  εφημερίδα  και  να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (  www  .   zitsa  .  gov  .  gr   )
Όπου  η  διακήρυξη  έχει  ασάφεια  ή  παραλείψεις  υπερισχύει  η  Υπ.  Αποφ.  11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 5ο
Ημερομηνία παραλαβής προσφορών
• Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα
σταλούν ταχυδρομικά, ορίζεται η προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας  στη Διεύθυνση
Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445.
• Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που θα
κατατεθούν αυτοπροσώπως, ορίζεται η ημέρα της δημοπρασίας,  δηλαδή η   08/12/2015,
στη Διεύθυνση :  Δήμος ΖΙΤΣΑΣ  Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα
Τ.Κ. 45 445.

Άρθρο 6ο
Χρόνος και τόπος που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα Τρίτη 8η Νοεμβρίου 2015 και από ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 12:30 π.μ. και ώρα λήξης 13.00μ.  ενώπιον επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού, που με την παρούσα ορίζεται η επιτροπή που αναφέρεται στην αριθ.285/2015

Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου, κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει

Ο χώρος συνεδριάσεως της Επιτροπής βρίσκεται στο Δημαρχείο, Δήμος ΖΙΤΣΑΣ 
Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445 τμήμα 
προμηθειών. 

Επίσης οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή
δι'  άλλου  τρόπου  με   φάκελο  στο  Δήμου  Ζίτσας  μέχρι  και  της  προηγουμένης  του
διαγωνισμού εργάσιμου ημέρας, στη Διεύθυνση Δήμος ΖΙΤΣΑΣ Λεωφόρος Ελευθερίας και
Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα   Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ.Κ. 45 445,.

Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά
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σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα. (αντίγραφα δικαιολογητικών, αντίγραφα οικονομικής
και  τεχνικής  προσφοράς σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους)  (άρθρο 12,  της  Υ.Α.
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Κατά  την  ημέρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  μπορούν  να  παρίστανται  οι  νόμιμοι
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά από πρόσκληση της
επιτροπής διαγωνισμού.

..
Άρθρο 7ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ'
αυτόν  συντάσσονται  στην  Ελληνική  γλώσσα  και  θα  είναι  πλήρεις  και  σαφείς  σ'  όλα τα
σημεία. 
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος
 Επιτρέπεται  η  υποβολή των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς  (τεχνικά φυλλάδια και
πιστοποιητικά) σε γλώσσα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8  ο

Τεύχη δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της προμήθεια είναι:
 Η παρούσα διακήρυξη, ο προϋπολογισμός μελέτης, οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές
η συγγραφή υποχρεώσεων, που περιέχονται στην μελέτη.
Το ποσοστό έκπτωσης – η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερό και αμετάβλητο κατά την
διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκειται.

Άρθρο 9ο
Προέλευση προσφερόμενων υλικών
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 
κατασκευής των υλικών.
Επίσης υποχρεούνται να δηλώσουν το εργοστάσιο που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα 
υλικά και τον τόπο εγκατάστασης του καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση 
του τελικού προϊόντος εάν μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης. Στην περίπτωση
αυτή δηλώνονται και τα κατά περίπτωση εργοστάσια καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από το
άρθρου 18 παρ. 2 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α.(ΥΑ 11389/93)
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 10ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής Προσωπική κατάσταση υποψηφίου).

Α. Έλληνες Πολίτες

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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1. Εγγυητική  Επιστολή Συμμετοχής  στο  διαγωνισμό Πρωτότυπη ή θεωρημένο αντίγραφο (από τον
φορέα που την εξέδωσε), στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από

την υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι 139 ΕΥΡΩ θα ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από
την διενέργεια του διαγωνισμού

2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων, βεβαιούμενου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου σύμφωνα με το αρ 11 του Ν2690/99 όπως ισχύει 
κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από αρμόδια δικαστική αρχή ή 
συμβολαιογράφο, ισχύουσα κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

3. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  τελευταίου  τριμήνου  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι:

 α) δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
 β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ,όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου .
γ) δωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης
Μαΐου  1997  και  στο  άρθρο  3  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  98/742/ΚΕΠΠΑ  του
Συμβουλίου .
δ) απάτη ,  κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  ,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.

Το ανωτέρω δεν θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας και πρέπει να προσκομισθεί από τους
συμμετέχοντες,  σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  32  στις  38152/  25-06-2009  του  Υπουργείου
Εσωτερικών στα πλαίσια της προάσπισης των αρχών της διαφάνειας,  της ίσης μεταχείρισης
μεταξύ των διαγωνιζομένων. 
Σε περίπτωση που το   Απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν αναφέρει  τα παραπάνω τότε το
Απόσπασμα ποινικού μητρώου θα συνοδεύεται και με  υπεύθυνη δήλωση του που θα δηλώνει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κανένα από τις α εως ε ανωτέρω περιπτώσεις.

Αν πρόκειται για εταιρεία το δικαιολογητικό αυτό θα αφορά: 
α)    Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
β)    Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
γ)    Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και
δ)    Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από την αρμόδια Αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η 
άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό 
εκκαθάριση.

Το ανωτέρω δεν θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας και πρέπει να προσκομισθεί από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 32 στις 38152/25-06-2009 του Υπουργείου Εσωτερικών 
στα πλαίσια της προάσπισης των αρχών της διαφάνειας , της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 
διαγωνιζομένων

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή  τα  δικαιολογητικά  εκδίδονται  με  βάση  την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι  ως προς τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν  τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή  ,τα  δικαιολογητικά εκδίδονται  με  βάση  την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, του Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του 
Βιοτεχνικού ή της επαγγελματικής οργάνωσης 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.

8. Νομιμοποιητικά  έγγραφα  ίδρυσης  και  λειτουργίας  της  εταιρίας  ήτοι  ΦΕΚ  ίδρυσης  και  η
τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν ισοδύναμο
έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασής της.

Β. Αλλοδαποί

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό Πρωτότυπη ή θεωρημένο αντίγραφο (από τον φορέα
που την εξέδωσε), στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι  139,00 ΕΥΡΩ.

2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων, βεβαιούμενου του γνησίου 
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου σύμφωνα με το αρ 11 του Ν2690/99 όπως ισχύει κατά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από αρμόδια δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, ισχύουσα 
κατά τον χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

9

ΑΔΑ: 6ΒΥΔΩΡΓ-969



3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: φυσικά πρόσωπα, ομόρρυθμοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, διαχειριστές Ε.Π.Ε. , Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε
κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 4, 5 και 6 των δικαιολογητικών που αφορούν σε 
Έλληνες πολίτες.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 
 Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας είναι:
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε

- διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ζητούμενα της παρούσης διακήρυξης υπεύθυνες δηλώσεις 
υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:
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2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων καθώς και βεβαίωση από

αρμόδια Υπηρεσία για αυτές (πχ. ΓΕΜΗ) όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο
Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά
• Σε  περίπτωση  Α.Ε,  πιστοποιητικό  από  την  αρμόδια  Αρχή  η  οποία  είναι  αρμόδια  να
βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του
λόγου αυτού υπό εκκαθάριση

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσημο αντίγραφο ή  φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των 
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

 2Γ. Γ ια Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η 
εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές 
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα 
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο

Δ. Συνεταιρισμοί

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.  Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4, 5 και που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω,
υπό στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

 Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
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2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 
δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που 
ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

ΣΤ. Δηλώσεις και δικαιολογητικά που υποβάλλονται από όλους τους συμμετέχοντες 
ανεξαρτήτως νομικής μορφής  επί ποινή αποκλεισμού

1.              Υπεύθυνη  δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α'  75),  όπως
εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

• Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης μετά των παραρτημάτων
της και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

• Δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου
ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της
Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

• Δεν  υπήρξε  ένοχος  σοβαρού  επαγγελματικού  παραπτώματος  το  οποίο  η
αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

• Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του
ζητούνται με την παρούσα.

• Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε
πλήρη λειτουργία τον περιγραφόμενο στην μελέτη εξοπλισμό σύμφωνα με την
παρούσα.

• Δήλωση  των  φορέων  ασφάλισης  στους  οποίους  είναι  υποχρεωμένος  να
ασφαλίζεται (προσωπικό, στελέχη κλπ) 

2.              Υπεύθυνη  δήλωση του  υποψήφιου  προμηθευτή  ότι  τα  υλικά  που  θα  παραδώσει
εφόσον μειοδοτήσει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
των εργοστασίων κατασκευής που καταθέτει  επί ποινή αποκλεισμού.

3.              Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη
συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με της αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές, επί ποινή αποκλεισμού

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από της όρους της Διακήρυξης
και της τεχνικές προδιαγραφές δεν γίνονται δεκτές. 

1.                 Υπεύθυνη  Δήλωση   του  Ν.1599/86  για  τον  χρόνο  ισχύος  της  προσφοράς
τουλάχιστον 120 ημέρες.

2.                 Υπεύθυνη δήλωση   του Ν.1599/86 ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερο το
υπό  προμήθεια  υλικό  σε  χώρο  που  θα  υποδείξει  ο  Δήμος  καθώς  και  για  το  χρόνο
παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών (πλήρους) προς λειτουργία.

3. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου 
παραγωγής/κατασκευής της Διεθνούς Σειράς ISO 9001 για την παραγωγή των  υλικών 
προμήθειας .

4. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (CE).
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Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από
τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου
δεν  προβλέπεται  η  ένορκη  βεβαίωση  από  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού
οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής του δηλούντος. 

Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης,  εκτός  εάν  κατά  περίπτωση  στην  προσφορά  του  ρητά  αναφέρει  τα  σημεία
εκείνα  τα  οποία τυχόν  δεν  αποδέχεται.  Στην  περίπτωση αυτή πρέπει  ο  προσφέρων να
αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους  της  διακήρυξης  ,προκειμένου  να  αξιολογηθούν  από  την  επιτροπή και  να  γίνουν
δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της. 

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.  Διευκρινίσεις  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. Δεν  γίνονται  δεκτές
αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Παραγ. 5,
του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους, των κοινοπραξιών από όλους τους κοινοπρακτούντες, και κατατίθενται 
αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ., οι ΕΠΕ, ΟΕ, και EE από διαχειριστή τους ή από 
άλλα νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των ανωτέρω εταιρειών. 

Οι προσφορές κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό 
εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Κανένας  δεν  μπορεί  να  εκπροσωπεί,  στην  ίδια  δημοπρασία,  περισσότερες  από μία  (1)
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί  άλλο φυσικό  πρόσωπο,  εταιρία,  συνεταιρισμό  ή και  ένωση προμηθευτών.
Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι  προσφορές  εκτός  εάν  αποσύρει  ο
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ενδιαφερόμενος  όλες τις  προσφορές εκτός από μία,  με την οποία θα συμμετάσχει  στο
διαγωνισμό. 

  Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας
που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με
άλλο τρόπο αμοιβής.

Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ,  εκτός  από  την  εγγύηση  συμμετοχής  ,  μπορεί  να  μην
υποβάλλονται  μαζί  με  την  προσφορά  ,  εφόσον  έχουν  κατατεθεί  στην  υπηρεσία  που
διενεργεί  την προμήθεια και  δεν έχει λήξει  η ισχύ τους, θα γίνεται  δε ρητή μνεία στην
προσφορά σχετικά με αυτό.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ  (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται
από τους υποψήφιους προμηθευτές, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

 Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  θα   υπογράφονται  μόνο  από  τον  ίδιο  τον  υποψήφιο
προμηθευτή ως φυσικό πρόσωπο. 

 Όταν ο υποψήφιος προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.)
και  ο  υπογράφων τις  υπεύθυνες δηλώσεις  ενεργεί  ως νόμιμος  εκπρόσωπος της
εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα
εταιρείας και υπογραφή). 

 Οι  Δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουν  τα  πλήρη  στοιχεία  του
υπογράφοντος  (ονοματεπώνυμο,  ονοματεπώνυμα  πατέρα  και  μητέρας,
ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και
διεύθυνση  κατοικίας  κ.  τ.  λ.),  ώστε  να  είναι  σωστές  και  πλήρεις  σε  στοιχεία
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Γίνονται αποδεκτά:
 α.  Ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από  δημόσιες

υπηρεσίες  και  φορείς  που  αναφέρονται  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  1  του
Ν.4250/2014.

 β.  Ευανάγνωστα  φωτοαντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων,  εφόσον  αυτά  έχουν
επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή αντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν  θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

 γ.  Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό  την  προϋπόθεση  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  έχουν  επικυρωθεί  πρωτίστως  από
δικηγόρο.

 Κατ  εξαίρεση  και  αποκλειστικά  για  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  δεν  απαιτείται
βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  του  ενδιαφερόμενου,  όταν  προσέρχεται
αυτοπροσώπως προσκομίζοντας  το δελτίο  ταυτότητας και  εφόσον είναι  νόμιμος
διαχειριστής και αυτό προκύπτει από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού
της  εταιρείας  του.  Σε  αντίθετη  περίπτωση απαιτείται  θεώρηση του γνησίου  της
υπογραφής του υπογράφοντος.

Άρθρο 11ο

Εγγυήσεις
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Α) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 139 €. 
Β)  Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η
προμήθεια,  επιστρέφεται  μετά  την  κατάθεση  της  προβλεπόμενης  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης   και  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  της
κατακύρωσης.
Γ)   Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  έχει  ισχύ   τουλάχιστον  εκατόν  είκοσι  (120)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού που ορίζει η διακήρυξη
Δ)  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός  υποχρεούται  να
καταθέσει  κατά την  υπογραφή της  σύμβασης  εγγύηση καλής εκτέλεσης (υπό μορφή
εγγυητικής  επιστολής  αναγνωρισμένης  τράπεζας  ή  του  ΤΣΜΕΔΕ  ή  γραμματίου  του
Τ.Π.&Δ).για ποσό ίσο με το 5% επί του συμβατικού ποσού της προμήθειας σύμφωνα με
το άρθρο 157,παρ 1β του Ν.4281/2014 

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο  παράδοσης,  κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες (άρθρο 26 παρ.
2 Υπ. Απ. 11389/1993).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

 Την ημερομηνία έκδοσης

 Τον εκδότη.

 Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.

 Τον αριθμό της εγγύησης.

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

 Την  πλήρη  επωνυμία  και  την  διεύθυνση  του  προμηθευτή  υπέρ  του  οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.

 'Ότι  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

 Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του
εκδότη  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να  ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη  της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης.

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος

 Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης
κατά  το  χρόνο  που  με  βάση  τη  σύμβαση  ο  αγοραστής  υποχρεούται  να
παραλάβει τα υλικά , πλέον δύο μήνες.

 'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της  εγγύησης  ύστερα  από  απλό  έγγραφο  της  υπηρεσίας  του  Δήμου  που
διενεργεί  τον  διαγωνισμό.  Το  σχετικό  αίτημα  πρέπει  να  γίνει  πριν  από  την
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ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

                    Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ

Άρθρο 12
Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1.  Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  σε  ανοικτό  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.
2.  Οι  προσφορές  παραλαμβάνονται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  που  διενεργεί  τον
διαγωνισμό.
3. Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν
δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται  πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία,  η δε
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία ταχυδρομικά η με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν  πληρούν  τα  οριζόμενα  από  τις  διατάξεις  των  προηγουμένων  παραγράφων  του
παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
6.  Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την
διενέργεια  του  διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια
όργανα  που  παραλαμβάνουν  τις  προσφορές  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που
καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
7. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τρόπος υποβολής προσφορών φάκελος

Οι  προσφορές  των  διαγωνιζομένων  είναι  έγγραφες  και  υποβάλλονται  μέσα  σε
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
   β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί  την προμήθεια.
   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Η επωνυμία του προμηθευτή
   στ. Το αντικείμενο της προμήθειας.

Με ποινή αποκλεισμού να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, (αντίγραφα δικαιολογητικών , αντίγραφα 

οικονομικής και τεχνικής προσφοράς σε αντίστοιχους ξεχωριστούς φακέλους) (άρθρο 12, 
της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ο οποίος φέρει τις πιο πάνω 
ενδείξεις.
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 Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

1. Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α) Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 
η εγγύηση συμμετοχής κλπ..

β) Ξεχωριστός κλειστός φάκελος μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που περιέχει την οικονομική προσφορά.

Στον καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
θα  αναγράφονται  έξω  απ’  αυτόν  ευκρινώς  με  κεφαλαία  γράμματα  όλα  τα
προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο  (α εως
στ) της παρούσης διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά
του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο είδη σε ευρώ. Στις τιμές αυτές
περιλαμβάνονται  όλες οι  κρατήσεις  καθώς και  κάθε  άλλη επιβάρυνση  για  την
παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που   προβλέπεται  στην
παρούσα  διακήρυξη.  Προσφορά  που  δίδει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα
συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, η προσφορά από την οποία 
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή με την οποία δεν δίνεται ενιαία 
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα.

        γ)  και ξεχωριστός φάκελος που θα φέρει τα στοιχεία που αναγράφονται στην 
παράγραφο (α εως στ)της διακήρυξης, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου 
αναφέρονται τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς 

 Τεχνική προσφορά.

 Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική.

 Προσπέκτους στην Ελληνική ή Αγγλική (εάν υπάρχουν)
 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν  είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου,  να  τοποθετηθούν στον  κυρίως   φάκελο,  τότε  αυτά συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό
καθώς και οι προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. ή σε επίσημη μετάφραση

3. Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου. 

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Σε  αντίθετη  περίπτωση  πρέπει  να  μονογράφονται  από  τον  προσφέροντα. Εάν
υπάρχει στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  η  δε  επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και
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κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

5. Σε  περίπτωση  που  συνταχθεί  από  τον  συμμετέχοντα  τιμολόγιο  προσφοράς
-προϋπολογισμός  θα  πρέπει  να  συμφωνεί  με  το  έντυπο  προσφοράς  του
προϋπολογισμού της μελέτης  - με το  σφραγισμένο έντυπο του Δήμου. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο
Τιμές προσφορών επιβαρύνσεις μειοδοτών

1. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, ανά 
μονάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της ΥΑ 11389/93 και θα 
περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στις αποθήκες του Δήμου. 
Με την προσφορά η τιμή της προμήθειας δίδεται στο σύνολο του προϋπολογισμού. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης (κόστος ΦΠΑ, και 
γενικά πάσης φύσεως εισφορών και εξόδων) .

2.  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ .
Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει 
όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη

3. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές

4.  Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως
εξής :

α. Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ

β. Ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό %) στο οποίο υπάγεται το
είδος.

5. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας, ή τμηματικά, μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Άρθρο 15ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας  του ευρώ προς  ξένα  νομίσματα,  για  χρονικό
διάστημα  τουλάχιστον  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  ημέρες,
προσμετρούμενες  από  την  επόμενη  της  ημέρας  διενέργειας  του  διαγωνισμού.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω  αναφερόμενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη

18

ΑΔΑ: 6ΒΥΔΩΡΓ-969



2.     Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει
πριν  από  τη  λήξη  της,  την  προθεσμία  κατά  ανώτατο  όριο  (3)  μήνες,  χωρίς  οι
διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω
χρονικού  ορίου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  ματαιώνεται  το  αποτέλεσμα  του
διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού,
αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος προσφοράς.

3.   Οι  τιμές  της προσφοράς  θα είναι  σταθερές  και  αμετάβλητες  κατά την διάρκεια  της
προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Άρθρο 16ο
Αντιπροσφορές

Στους  διαγωνισμούς  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 17ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης  (Διοικητικές προσφυγές)

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του,
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,
Υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο
μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
άρθρο 15 παρ. 1α.
 Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης  της  διακήρυξης  και  της  υποβολής  των  προσφορών.  Αν  προκύπτει
κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη  ημέρα.  Η  ένσταση  εξετάζεται   από  την  Οικονομική
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Όταν  με  την  παραπάνω  απόφαση  τροποποιείται  όρος  της  διακήρυξης,  τότε
μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα
είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  σχετικής  ανακοίνωσης
μέχρι  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Στην  περίπτωση  αυτή,  όσον
αφορά  τη  δημοσίευση  ακολουθείται  η  ίδια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  τις
σχετικές διατάξεις.

β.  Κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού ή  της  συμμετοχής  σ'
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε  απ'
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν
κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.
 Η ένσταση αυτή κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου δεν επιφέρει
αναβολή  ή  διακοπή του  διαγωνισμού,  αλλά εξετάζεται  κατά την  αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, επιτροπή αξιολόγησης. Το
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όργανο  αυτό  υποβάλλει  την  ένσταση  με  αιτιολογημένη  γνωμοδότησή  του  στην
οικονομική  επιτροπή  που  αποφαίνεται  τελικά σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 15 παρ. 1α.

Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι 
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με αποστολή της απόφασης της Ο.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 
19 του Ν.2690/99.

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής  επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους
γενικά  που  αφορούν  την  κατακύρωση   του  διαγωνισμού  ελέγχονται  για  την
νομιμότητά  τους  και  είναι  δυνατή η προσβολή τους  στον  οικείο  περιφερειάρχη
κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οιουσδήποτε  άλλους  από  τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές,
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3.

4.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης, το
οποίο εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ, υπέρ του Δήμου Ζίτσας  ποσού ίσου με χίλια
(1.000 €), το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου

.  Άρθρο 18  ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι να
λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Το αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των προσφορών προβαίνει  στην
έναρξη  διαδικασίας αποσφράγισης  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την
σχετική προκήρυξη.  Προσφορές που υποβάλλονται  στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  δίδονται  στην
υπηρεσία για επιστροφή  ως εκπρόθεσμες ή όταν τελεσιδικήσουν πιθανές  ενστάσεις
εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

A) Μετά  τη  λήξη  της  παράδοσης  προσφορών  η  συνεδρίαση  συνεχίζεται  δημόσια  και
αριθμούνται  από  την  επιτροπή  διενέργειας  του  διαγωνισμού  οι  φάκελοι  των
προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Όταν  ο  διαγωνισμός  γίνεται  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  προσφορά  ,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται   από  το  παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Ο  φάκελος  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά
μονογράφονται  και  σφραγίζονται   από  το  παραπάνω  όργανο  μέχρι  να  κριθεί  η
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προσφορά εάν είναι  σύμφωνη με την διακήρυξη και  παραδίδεται    στην υπηρεσία,
προκειμένου να αποσφραγισθεί  την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει  η επιτροπή
διαγωνισμού.

    Εάν υποβληθούν ενστάσεις,  η  Επιτροπή συντάσσει  αιτιολογημένη γνωμοδότηση επ’
αυτών ,βάσει της οποίας εκδικάζονται οι ενστάσεις από την Οικονομική Επιτροπή.

Β) Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει κατά σειρά επίδοσης τα οποία 
καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά με τρόπο που να δείχνει αν είναι ή όχι σύμφωνα με 
τη διακήρυξη. 

Γ) Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει
ποιοι θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους
αποκλεισμού  τους καλώντας  τους αποκλειόμενους  να παραλάβουν  τα σχετικά έγγραφα
μαζί με τις σφραγισμένες οικονομικές προσφορές τους. 
Προσφορές που τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ή  υστερούν σε σχέση με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, απορρίπτονται.

Δ) Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με
τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών και
τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, παραδίδονται στην επιτροπή αξιολόγησης.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής  και των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες
προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές  στην  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την
αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες
από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Η επιτροπή διαγωνισμού  στο  δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, θα προβεί στο
άνοιγμα  των  οικονομικών  προσφορών  αυτών  που  έγιναν  δεκτοί,  ώστε  να  είναι
παρόντες. 
Εάν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση επ’
αυτών ,βάσει της οποίας εκδικάζονται οι ενστάσεις από την Οικονομική Επιτροπή.

Ε) Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στη περίπτωση ανοικτού - πρόχειρου 
διαγωνισμού δημόσια στη περίπτωση δε κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που 
κλήθηκαν και υπέβαλλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, τους 
οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που έχει παραδώσει η αρμόδια υπηρεσία. 

Η κλίση των προμηθευτών για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται μετά από 
την έγγραφη ειδοποίηση τους μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή άλλο μέσο.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται κατά σειρά 
και ανακοινώνονται δημόσια. Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη, που 
φέρουν ξύσματα, είναι δυσανάγνωστες ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, 
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απορρίπτονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του 
ΕΚΠΟΤΑ.

Η επιτροπή δημοπρασίας έχει το δικαίωμα, εφόσον ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών
των προσφερομένων ειδών απαιτεί χρόνο  και συνδρομή τεχνικού υπαλλήλου.

Άρθρο 19  ο

Αξιολόγηση προσφορών –Κρίση- Ανακοίνωση κατακύρωσης

Στους διαγωνισμούς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή  «παράρτημα Γ» για την 
αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:

 Η συμφωνία  της  προσφοράς προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
διακήρυξης.

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε
 Η προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση με  τιμές  που προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις.
Εάν υποβληθούν προσφορές, που κατά την άποψη της αναθέτουσας αρχής, φαίνονται 
υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή, πριν 
απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτές διευκρινίσεις ως προς τα επί μέρους στοιχεία των 
προσφορών τις οποίες θεωρεί κατάλληλες και επαληθεύει τα στοιχεία αυτά λαμβάνοντας 
υπόψη τις παρεχόμενες διευκρινίσεις.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο 
σύνολο των ζητουμένων ειδών, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η 
προσφορά του πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές     με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και ακολουθεί ανακοίνωση κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με 
γνωμοδότηση του προς την Οικονομική  Επιτροπή ή το Δ.Σ. που αποφασίζει σχετικά, 
προτείνει :

 α) Κατακύρωση της προμήθειας.
β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.
γ) Την κατανομή της προμήθειας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό ισοδύναμων 

προσφορών, ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ τους.

Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
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α) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της 
προμήθειας. 

β) Τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους,

τότε την τελική απόφαση λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά 
περίπτωση.
Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί επίσης για κάθε θέμα που ανακύπτει μετά την σύμβαση.

Ισότιμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  που  περιέχουν  την  ίδια  ακριβώς  τιμή  και  είναι
σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το
πρακτικό αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 24,34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

ΑΡΘΡΟ 20ο

  Φερεγγυότητα επαγγελματική αξιοπιστία και  τεχνικές δυνατότητες.

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι
υποχρεούνται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  με  έξοδά  τους  να  μεταφέρουν  τα  μέλη  της
Επιτροπής στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή σε άλλο φορέα που έχει προμηθεύσει
παρόμοια είδη για διενέργεια επιτόπιου ελέγχου των προσφερομένων ειδών, και επιπλέον:

 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να προσκομίσει στην επιτροπή διαγωνισμού : 

α)   Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται  οι  κυριότερες παραδόσεις  των τριών τελευταίων
χρόνων σε υλικά σχετικά με την προμήθεια  και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία,
οι  ημερομηνίες  παραγγελίας  παράδοσης  και  υποχρέωσης  παράδοσης,  καθώς  και  οι
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). 
Στην  περίπτωση  που  ο  παραλήπτης  ανήκει  στον  δημόσιο  τομέα,  οι  παραδόσεις
αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Στην  περίπτωση  που  ο  παραλήπτης  ανήκει  στον  ιδιωτικό  τομέα  οι  παραδόσεις
αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 

Τα  υλικά  παράδοσης  θα  είναι  ανάλογα  –  σχετικά  με  τα  υπό  προμήθεια,  στον  παρόν
διαγωνισμό  
β)   Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης για την τοποθέτηση των υλικών
και των μέσων ελέγχου όπως. 
γ)   Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα. 

Ώστε να μπορεί η επιτροπή να εξετάσει την Φερεγγυότητα, την Επαγγελματική Αξιοπιστία
και  τις Τεχνικές Δυνατότητες του υποψήφιου προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε  τα έννομα
συμφέροντά  του,  τότε  ο  προσφέρων  οφείλει  να  σημειωθεί  σ’  αυτά  την  ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».
Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 22  ο

Χρόνος – τρόπος παράδοσης των υλικών

Η προμήθεια αφορά υλικά για το έτος  2015 και ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της
προμήθειας καθορίζεται μέχρι (40)  σαράντα ημέρες. .
Ο προμηθευτής υποχρεούται  να παραδίδει  το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και  με τον
τρόπο που
ορίζει η σύμβαση
3.  Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σε κάθε παράδοση από τον προμηθευτή, ενώ το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με
την υποβολή του σχετικού συγκεντρωτικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.
4.   Ειδικότερα η παραλαβή,  η  διαδικασία  παραλαβής  και  η  συγκρότηση  της  επιτροπής
παραλαβής,
γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 23  ο

Παραλαβή των υλικών
1.  Η ποσοτική και  ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή,
παραλαβής προμηθειών του Δήμου. Η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί  μακροσκοπικό
έλεγχο των ειδών και  σε κάθε  περίπτωση δύναται  να  υποβάλλει  αυτά σε οποιοδήποτε
έλεγχο κρίνει απαραίτητο.
2. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της σύμβασης. Προϊόντα που δεν πληρούν τα παραπάνω δεν θα παραλαμβάνονται.
3. Εάν τα χαρακτηριστικά των προμηθευομένων ειδών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακή ποιότητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα
αντικαταστήσει με δικά  του έξοδα και σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 24  Ο

Ανακοίνωση κατακύρωσης-Δημοσίευση σύμβασης - Υπογραφή σύμβασης

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 
24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. .(ΥΑ 11389/93). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με ότι 
ορίζει το άρθρο 5 του Ε.ΚΠ.Ο.Τ.Α. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με το άρθρο 19 του 
Ν2690/99 καθώς επίσης και όσοι επηρεάζονται από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
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 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης κατακύρωσης του άρθρου 24 του ΕΚΠΟΤΑ να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης. (εξαιρείται ο μήνας Αύγουστος)
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο   
Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που την 
συνοδεύουν.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο εκπρόσωπο. Η σύμβαση τροποποιείται, όταν 
τούτο προβλέπεται, από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης 
σύμφωνα με το αρ.25 παρ 4. Υ.Α. 113892.

 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση,  δεν προσέλθει  να υπογράψει την
σύμβαση,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση της  επιτροπής αξιολόγησης.
 Ο  προμηθευτής  θα  εγγυηθεί  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα  υλικά  που  θα
προμηθεύσει  θ’  ανταποκρίνονται  πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών,  άριστης
ποιότητας και ότι αυτά ανταποκρίνονται πλήρως για τη χρήση που προορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

1) Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  πέντε  (5)  %  της
συμβατικής  δαπάνης  χωρίς  ΦΠΑ,  παρέχεται  δε  με  εγγυητική  επιστολή  πιστωτικών
ιδρυμάτων  ή  άλλων  νομικών  προσώπων  Ε.Ε  και  έχουν  το  δικαίωμα  προς  τούτο  στην
Ελληνική  γλώσσα  ή  σε  επίσημη  μετάφραση,  καθώς  επίσης  και  με  έντοκα  γραμμάτια
Δημοσίου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ11389/93).
Η εγγύηση ισχύει για διάστημα 2 (δυο) μηνών μετά την οριστική, αν απαιτείται, παραλαβή, 
αλλιώς από την προσωρινή παραλαβή.

Άρθρο 27  ο

Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της
αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στο Δήμο μετά από σχετική παραγγελία, εντός τριάντα
(30) ημερών μετά την παράδοση αυτών.
Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  εξόφληση  κάθε  τιμολογίου  είναι  η  προσκόμιση  στο
Λογιστήριο  του  Δήμου  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία και με τις προβλεπόμενες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ολόκληρη  δε  η  συμβατική  αξία  των  υλικών  θα  πληρωθεί  στον  προμηθευτή  μετά  την
οριστική παραλαβή του συνόλου των υλικών, ή και τμηματικά, ανάλογα με τα εκδιδόμενα
παραστατικά  του  αναδόχου,  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής
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συνοδευόμενο  από  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  και  με  τις  προβλεπόμενες  κρατήσεις  οι
οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται ως προς την νομιμότητα τους από την αρμόδια 
για την προμήθεια υπηρεσία.
Για την πληρωμή τηρείται ο Ν4152/13 παρ. Ζ περ. 5 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 28ο
Δασμοί
 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής
δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες .

Άρθρο 29ο
Δημοσίευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα
γραφεία του Δήμου:
Γραφείο Προμηθειών Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα   
Τηλ. 26533 60008 Fax 2651062794
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού 
που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.
Περίληψη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και θα αναρτηθεί στο 
Διαύγεια
Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Διαφορές διακήρυξης – νόμων
Όπου η διακήρυξη δεν αναφέρεται ή υπάρχει ασάφεια υπερισχύει η ΥΑ11389/93 
(ΕΚΠΟΤΑ) εφόσον συμβιβάζεται με το Ν2286/95 και ο Δημ. και Κοιν. Κώδικας (Ν. 
3852/2010) όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική με την παρούσα διάταξη.
Όπου η διακήρυξη αναφέρεται αλλά υπάρχει νεότερη ισχύουσα διάταξη ή προδιαγραφές 
πιστοποίησης που καταργούν ή τροποποιούν της επικαλούμενες από την παρούσα διατάξεις 
ή προδιαγραφές πιστοποίησης, υπερισχύουν οι διάταξη ή προδιαγραφές πιστοποίησης που 
ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 31ο 
Με την παρούσα εγκρίθηκαν και οι τεχνικές προδιαγραφές που βρίσκονται στην  υπ' αριθμόν
28/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 32ο 
Ως Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 
285/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ύστερα από κλήρωση βάση του 
αρ. 26 του Ν4024/2011) σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν3463/2006 και το άρθρο 46 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί επίσης για κάθε θέμα που ανακύπτει μετά 
τη σύμβαση.
                                                                Ο Δήμαρχος
                                                              Πλιάκος Μιχαήλ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Ταχ  .Δ/νση:  Λεωφόρος
Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Τ.Κ.: 45 445 Ελεούσα
Τηλ. 26533 60000
FAX.: 2651062794

Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ 
ΤΙΤΛΟΣ    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ   ΔΗΜΟΥ 
ΖΙΤΣΑΣ»

.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Στην αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι 
κριτήριο η χαμηλότερη τιμή, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.

 Η συμφωνία  της  προσφοράς προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.

 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

 Η προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση με  τιμές  που προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η
κατακύρωση,  τελικά,  γίνεται  στον  προμηθευτή,  του  οποίου  η  προσφορά  είναι
αποδεκτή  με  βάση  τους  καθοριζόμενους  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τη
διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ'

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Ταχ  .Δ/νση:  Λεωφόρος
Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Τ.Κ.: 45 445 Ελεούσα
Τηλ. 26533 60000
FAX.: 2651062794

Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ 
ΤΙΤΛΟΣ :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ   ΔΗΜΟΥ 
ΖΙΤΣΑΣ.»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στην  μελέτη  που  έχει  συνταχθεί  από  τον  Δήμο  (28/2015) επισυνάπτονται  οι  τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας...........................................
Κατάστημα...................................................

Ημερομηνία έκδοσης.................

ΕΥΡΩ............................

Προς
..................................
..................................
..................................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ................ΕΥΡΩ..................

  Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  επιστολής
ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμεναι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και
διζησεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ...............υπερ της           Εταιρείας..........
.........................Δ/ΝΣΗ..............................
συμμετοχή  της  εις  τον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της................................για  την
προμήθεια................................................................................σύμφωνα  με  την
υπ'αριθ................
Δ/ξη σας.

  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' ολο τον χρόνο ισχύος της.
  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και  θα καταβληθεί  ολικά μερικά χωρίς
καμιά  από μέρος  μας  αντίρρηση  ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη της
απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες από απλή εγγραφή ειδοποίηση σας.
  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης τα ποσά της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον παγία τέλος χαρτοσήμου.
  Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
  Η παρούσα ισχύει μέχρι και την............................
   (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μήνες από
την ημερομηνία διαγωνισμού  ).  
Βεβαιουται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας  επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν υπερβαίνει  το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα
μας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Ταχ .Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Τ.Κ.: 45 445
Τηλ. 26533 60000 
FAX.: 2651062794

Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα)

 «Προμήθεια Υλικών Στεγανοποίησης Ομβροδεξαμενών   Δήμου Ζίτσας      .»
Προς: 
               ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
               ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
               Ε ΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ
              Ταχ .Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη 
              Τ.Κ.: 45 445

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΔΔΓΗΓ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL
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ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της

διενέργειας του διαγωνισμού

Ο  υπογράφων.........................................................................δηλώνω  ότι  για  την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΥΛΙΚΩΝ  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ» για  τις  ανάγκες  του
Δήμου  Ζίτσας,   σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  τους  οποίους  έλαβα
γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, υποβάλλω οικονομική προσφορά ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1 Γεωύφασμα μη υφαντό 
πολυεστερικό βάρους 200 gr/m2. m2 190

2
Οπλισμένη μεμβράνη 
στεγάνωσης πολυολεφίνης 1,52 
mm.

m2 190

3

Τερματική λάμα περιμετρικής 
αγκύρωσης και στερέωσης από 
λαμαρίνα αλουμινίου με 
ενσωματωμένη από την μία 
πλευρά επικάλυψη μεμβράνης 
TPO

m 55

4 Τσιμεντοκονία επισκευών kg 1200
5 Ειδικό τεμάχιο λαμαρίνας 

βαμμένης πλάτους έως 1μ m 50

Δαπάνη αριθμητικώς Χωρίς ΦΠΑ:
Φ.Π.Α. 23% (αριθμητικά) €:                                                               

Συν. Δαπάνη  (αριθμητικά) €:                                  

Συν. Δαπάνης  (ολογράφως) €:

Ο Προσφέρων

Υπογραφή εκπροσώπου &
σφραγίδα εταιρίας

                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  285/2015
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                            
    ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                  Σταύρου Αγγελική.          Ακολ.Υπογραφές
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