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                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                          ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ        
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
  

ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ  Τ.Κ.: 455 00 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Πασσαρώνος 1 
ΤΗΛ.: 2653360064 
Πληροφορίες: Παν. Γούσας 
E-mail: pgousas@zitsa.gov.gr                   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας: «Παραγωγή - Εκτύπωση - Εμφακέλωση - Αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Ζίτσας». 

 
Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την: 

 
Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση - Αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης 

με ενδεικτικό προϋπολογισμό 32.215,20€ - συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
και σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων: 25.6279.005 και 00.6221 

 
   Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 3681/09-03-2023 
(ΑΔΑ: 6ΖΒΤΩΡΓ-Ξ9Ξ, ΑΔΑΜ: 23REQ012264047 2023-03-09) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του 
ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  275/2023. 
   Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω σύμβασης περιγράφονται αναλυτικά στην από 08/02/2023 Τεχνική 
Περιγραφή του Τμήματος Ύδρευσης - Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας και η εκτιμώμενη αξία σύμβασης, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Είδος Υπηρεσίας CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

1. 
Παραγωγή-εκτύπωση-
εμφακέλωση ειδοποιητηρίων 
λογαριασμών ύδρευσης Υπηρεσίες 

εκτύπωσης 
και 

διανομής 
79824000-6 

τεμ. 0,2 29.000,00 5.800,00   

2. 
Αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασμών ύδρευσης τεμ. 0,62 29.000,00 17.980,00   

3. 
Μεσαίας έκτασης αλλαγής 
εντύπου αρχείου πελατών τεμ. 400 1,00 400,00   

4. 
Εκτύπωση-εμφακέλωση 
πληροφοριακού υλικού τεμ. 0,15 12.000,00 1.800,00   

            ΣΥΝΟΛΟ 25.980,00 

            ΦΠΑ 24% 6.235,20 

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.215,20 
 
 

                 Ελεούσα, 10-03-2023 

                 Αρ. Πρωτ.: 3751  

ΠΡΟΣ: 
        ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρεχόμενης Υπηρεσίας, να 

υποβάλει Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς ο οποίος θα περιέχει: 
 
Συγκεκριµένα: 
 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Εναλλακτικά, η αναθέτουσα αρχή δύναται αντί του αποσπάσµατος 
ποινικού µητρώου να απαιτήσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό µέσο µε την οποία ο 
οικονοµικός φορέας θα δηλώνει: 

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

β) Στην περίπτωση νοµικού προσώπου (εταιρίας), ότι δεν υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων: 

 διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
 διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύµων 
εταιρειών (Α.Ε.), 
 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών και 

 νόµιµους εκπροσώπους στις λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων. 

Στην περίπτωση αυτή, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας (περίπτωση 
79Α του Ν.4412/16), για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή έλεγχου σε 
αυτόν, όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω. 

Επίσης να δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του φυσικού προσώπου ή του συνόλου των φυσικών 
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή έλεγχου σε αυτόν, απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του Ν.4412/2016. (Παράρτηµα Ι) 

2. Φορολογική ενηµερότητα (για συµµετοχή). 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συµµετοχή), 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης, όπου να δηλώνονται οι 
οργανισµοί στους οποίους ο οικονοµικός φορέας έχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως 
εργοδότης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά 
Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 
Επίσης να δηλώνεται ότι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης). (Παράρτηµα ΙΙ). 

5. Οικονοµική προσφορά (Παράρτηµα ΙΙΙ), η οποία θα υποβληθεί για το σύνολο της ποσότητας και στην 
οποία θα δηλώνεται παράλληλα η συµµόρφωση του οικονοµικού φορέα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρεχόµενης Υπηρεσίας και ότι πληροί όλους τους ζητούµενους όρους της σχετικής Απόφασης Αντιδηµάρχου 
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών. 
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6. Όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόµενη Τεχνική Περιγραφή της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος (Παράρτηµα ΙV). 

Το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου (περ.1) γίνεται αποδεκτό σε απλή φωτοτυπία και εφόσον έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ 
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (περ.2,3) γίνονται αποδεκτά σε απλή φωτοτυπία και εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12β του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε 
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις γίνονται αποδεκτές µε πρωτότυπη φυσική υπογραφή, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ 
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
Σε περίπτωση που υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος, απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένες 
(µε οποιαδήποτε προηγµένη ή εγκεκριµένη ψηφιακή υπογραφή). 

Η οικονοµική προσφορά (περ.5) γίνεται αποδεκτή είτε µε πρωτότυπη φυσική υπογραφή, είτε ψηφιακά 
υπογεγραµµένη (µε οποιαδήποτε προηγµένη ή εγκεκριµένη ψηφιακή υπογραφή). 

 
Η υποβολή των προσφορών διενεργείται είτε με κατάθεσή τους σε φυσικό φάκελο, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 
του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ζίτσας, Λ. Πασσαρώνος 1, Τ.Κ. 455 00, Ελεούσα, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες και το αργότερο μέχρι την 15-03-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο 
e-mail: pgousas@zitsa.gov.gr, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα περιέχει 
υποχρεωτικά συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής της ανωτέρω πρόσκλησης, με την 
Οικονομική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη (με οποιαδήποτε προηγμένη ή εγκεκριμένη ψηφιακή 
υπογραφή). Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν τα Παραρτήµατα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,IV. 

 
Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή, εκ’ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν 

αποδεκτές, θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με πίστωση, μετά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

τον αρμόδιο Προϊστάμενο, και η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 

                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:         1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ) 
      2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) 
      3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
      4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
    

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ) 

      
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986). 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:(Στην περίπτωση νομικού προσώπου: δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος ότι το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη  του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του Οικονομικού Φορέα που 
εκπροσωπώ ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, άρθρο 79α Ν.4412/2016): 

α) δεν έχω/ουν καταδικαστεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση τελεσίδικης και δεσμευτικής ισχύος για: 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή 

- δωροδοκία ή 

- απάτη ή 

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή 

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 (αντί ποινικού μητρώου). 

 

β) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου/του συνόλου των φυσικών προσώπων του Οικονομικού Φορέα που εκπροσωπώ, απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 

Ημερομηνία:      …/……/.… 

Ο – Η Δηλ. 

 (Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

     
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986). 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Α.Φ.Μ.:  Δ.Ο.Υ.:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αρ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεμοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 15 99/1986, δηλώνω ότι ως οικονομικός φορέας: 

 
α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους έχω  

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και για τους οποίους είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω 

ασφαλιστική ενημερότητα είναι: 

          - 

          - 

β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 

την αθέτηση των υποχρεώσεων μου, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

 

 

 
 

Ημερομηνία:      …/……/.… 

Ο – Η Δηλ……… 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ:  ................................................................................................................................  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  .............................................................................................................................................  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  .............................................................................................................................................  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  ..................................................................................................................................................................  

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………   Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………………………………....…………….……….. 

για το Δήμο Ζίτσας 
 

Κατόπιν της αρ. πρωτ.  …………….……. - ……….../…………./……….…. πρόσκλησης προσκόμισης προσφοράς, σας 
προσφέρουμε το συνολικό ποσό των ……………………………………………………………………………………………………………….……  
……………………………………………………………………………………..…………………… ευρώ (ολογράφως), συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

α/α Είδος Υπηρεσίας CPV Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητα 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

1. 

Παραγωγή-εκτύπωση-
εμφακέλωση 
ειδοποιητηρίων 
λογαριασμών ύδρευσης 

Υπηρεσίες 
εκτύπωσης 

και 
διανομής 

79824000-
6 

τεμ.  29.000,00    

2. Αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασμών ύδρευσης τεμ.  29.000,00    

3. Μεσαίας έκτασης αλλαγής 
εντύπου αρχείου πελατών τεμ.  1,00    

4. Εκτύπωση-εμφακέλωση 
πληροφοριακού υλικού τεμ.  12.000,00    

            ΣΥΝΟΛΟ:  
            ΦΠΑ 24%  
          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
Με την παρούσα προσφορά μου δεσμεύομαι και δηλώνω ότι είμαι σύμφωνος με τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές, ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες/είδη που θα διαθέσω, πληρούν όλους τους ζητούμενους όρους 
της από 08-02-2023 Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 
του Δήμου Ζίτσας και ότι η οικονομική μου προσφορά ισχύει και με δεσμεύει για διάστημα 60 ημερολογιακών 
ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 
 

….…………………….…….(Τόπος),  ………/…….../……..…(Ημερομηνία)    
               
                                                                                    Ο προσφέρων 
 
 
                                  (Σφραγίδα, Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«Παραγωγή-Εκτύπωση-Εμφακέλωση- Αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                            Ελεούσα,  05/01/2023 

                                         ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ –  
                                                                                                         ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΙΗΤΗΡΙΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. Πασσαρώνος 1 
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 455 00, Ελεούσα 
Πληροφορίες: Γούνη Χαρίκλεια 
Τηλ.: 26533 60056 
E-mail: hgouni@zitsa.gov.gr 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η σύνταξη της παρούσης, έγινε σύµφωνα µε:  

1. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006).  

2. Τον Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών».  

3. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021(ΦΕΚ Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

4. Τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές λεπτοµέρειες της συγκεκριµένης παροχής 
υπηρεσίας και προμήθειας. 

Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσίας έκδοσης των λογαριασμών ύδρευσης για το σύνολο των καταναλωτών του Δήμου 
Ζίτσας,  υπηρεσία η οποία δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί εξ ολοκλήρου από τα αρμόδια Τμήματα του Δήμου, αφενός λόγω 
του μεγάλου όγκου έκδοσης λογαριασμών και αφετέρου διότι δεν υπάρχουν οι υλικοτεχνικοί και ανθρώπινοι πόροι.  

Η υπηρεσία παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση-αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης των καταναλωτών του 
Δήμου Ζίτσας, αφορά το σύνολο των Δ.Ε. του Δήμου και για ένα ημερολογιακό έτος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου και την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική, πραγματοποιείται κάθε τετράμηνο, η 
καταμέτρηση ενδείξεων και έκδοση λογαριασμών για τους οικισμούς των Δ.Ε. Πασσαρώνας, Έκαλης & Ζίτσας, και μία φορά 
τον χρόνο, για τους οικισμούς των Δ.Ε. Ευρυμενών & Μολοσσών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο αριθμό υδρομέτρων, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο ύδρευσης του Δήμου και 
συνεκτιμώντας τις ετήσιες μεταβολές, κατά μέσο όρο, στις παροχές – υδρόμετρα (διακοπές, επανασυνδέσεις, νέες παροχές 
κλπ.), το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΛΟΓ. 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ 6.150,00 3 18450 
Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ 1.050 3 3150 
Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ 1.400 3 4200 
Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 1.050 1 1050 
Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ 2.150 1 2150 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29.000,00 

 

Ειδικότερα η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά τις ακόλουθες εργασίες: 

1. Εκτύπωση του προτυπωμένου εντύπου λογαριασμού  διπλής όψης με έγχρωμο μελάνι, σύμφωνα με το αρχείο της 
υπηρεσίας ύδρευσης. 

2. Δημιουργία εκτυπωτικών αρχείων για τους λογαριασμούς 
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3. Εκτύπωση λογαριασμών με μαύρο μελάνι στο  προτυπωμένο φύλλο διπλής όψης 

4. Εμφακέλωση εντύπου λογαριασμού ύδρευσης 

5. Διανομή λογαριασμών στους καταναλωτές 

6. Δυνατότητα πληρωμής τρέχοντος λογαριασμού και από τα ΕΛΤΑ. 

7. Ηλεκτρονική αποστολή απεριόριστων δειγμάτων εντύπων λογαριασμών, προκειμένου να ελεγχθούν από το αρμόδιο τμήμα 
ύδρευσης- έκδοση λογαριασμών.  

8.  Μικρής ή μεγάλης έκτασης αλλαγή εντύπου αρχείου πελατών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις ανάγκες 
που θα προκύψουν 

9. Εκτύπωση-εμφακέλωση πληροφοριακού υλικού, εντός των λογαριασμών ύδρευσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας και τις ανάγκες που θα προκύψουν 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά το τέλος κάθε περιόδου με τον ακριβή αριθμό τεμαχίων τα οποία 
εκδόθηκαν. 

 

Υποχρέωση του Δήμου είναι η έγκαιρη (σύμφωνα με τις οριζόμενες χρονικές περιόδους) αποστολή των ηλεκτρονικών 
τυποποιημένων αρχείων στον ΑΝΑΔΟΧΟ και εν συνεχεία η μετατροπή τους, από τον τελευταίο, σε φυσική μορφή, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτύπωση και εμφακέλωση των λογαριασμών για την τελική διανομή στους καταναλωτές. 

Από την ημερομηνία παραλαβής του ανωτέρω αρχείου, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να επιδώσει τους λογαριασμούς 
ύδρευσης, εντός 10 ημερών. Οι χρονικές περίοδοι – διαστήματα, εντός των οποίων δύναται η  έκδοση λογαριασμών 
φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Δ.Ε. 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ* 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ 
Δ.Ε. ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ 28/2 28/3 1/06 1/07 1/11 1/12 
Δ.Ε. ΕΚΑΛΗΣ 28/2 28/3 1/06 1/07 1/11 1/12 
Δ.Ε. ΖΙΤΣΑΣ 28/2 28/3 1/06 1/07 1/11 1/12 
Δ.Ε. ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 20/7 15/9   
Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ 20/7 15/9   

*Η οριζόμενη χρονική περίοδος αφορά το διάστημα, ελάχιστη και μέγιστη ημερομηνία, έκδοσης και διανομής των λογαριασμών, 
σε συνάρτηση πάντα με την αποστολή των σχετικών αρχείων από τον Δήμο. Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο τα 
τυποποιημένα αρχεία, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την οριζόμενη περίοδο 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον προηγούμενο πίνακα και σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου, έτους 2023. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το δελτίο εργασιών – οριζόμενη περίοδο 
έκδοσης & διανομής λογαριασμών ύδρευσης, στο οποίο θα καταγράφονται ημερομηνίες, ακριβής αριθμός 
εντύπων κλπ. Οι προσφερόμενες εργασίες θα τιμολογούνται με βάση την προσφορά του Αναδόχου.   

Τα ποσά που έχουν υπολογισθεί για την ετήσια δαπάνη είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στον αριθμό των 
υδρομέτρων που είναι καταγεγραμμένα στην βάση δεδομένων του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης του 
Δήμου Ζίτσας, την χρονική περίοδο σύνταξης της παρούσας. Αν πραγματοποιηθούν λιγότερα ή περισσότερα από 
τα προβλεπόμενα, σε κάθε οριζόμενη περιόδο έκδοσης λογαριασμών, τα ποσά θα μεταβληθούν ανάλογα, 
δεδομένου ότι σε χρονικό διάστημα ενός έτους και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία προηγούμενων ετών, οι 
μεταβολές, δηλαδή διακοπές, επανασυνδέσεις, νέες παροχές είναι αρκετές. 

 

Η παρούσα θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 26.180,00€ (άνευ Φ.Π.Α. 24%) και η χρέωση της δαπάνης θα γίνει 
στον ΚΑ 25.6279.005 – Δαπάνες για την διαδικασία παραγωγής, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των 
λογ/μων ύδρευσης,  του οικονομικού έτους 2023. 

Η εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006 και του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016, στην πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, µόνο µε βάση τη τιμή (άρθρο 86). 

Τα είδη παροχής της παρούσης φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό της μελέτης και θα εκτελεστούν 
έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις 
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διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 53 του Ν.4412/2016. 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

α/α Είδος Υπηρεσίας CPV 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 

Μονάδας 
Ποσότητα 

Δαπάνη 

Μερική Ολική 

1. 
Παραγωγή-εκτύπωση-
εμφακέλωση ειδοποιητηρίων 
λογαριασμών ύδρευσης 

Υπηρεσίες 
εκτύπωσης 

και 
διανομής 

79824000-6 

τεμ. 0,2 29.000,00 5.800,00   

2. 
Αποστολή ειδοποιητηρίων 
λογαριασμών ύδρευσης τεμ. 0,62 29.000,00 17.980,00   

3. 
Μικρής έκτασης αλλαγή 
εντύπου αρχείου πελατών τεμ. 200 1,00 200,00   

4. 
Μεσαίας έκτασης αλλαγής 
εντύπου αρχείου πελατών τεμ. 400 1,00 400,00   

5. 
Εκτύπωση-εμφακέλωση 
πληροφοριακού υλικού τεμ. 0,15 12.000,00 1.800,00   

            ΣΥΝΟΛΟ 26.180,00 

            ΦΠΑ 24% 6.283,20 

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.463,20 
 
 
 
 
 
 
 

Ελεούσα, 08/02/2023 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

ΓΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

Μηχ/κός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
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