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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ 

ΕΙΔΟΣ: «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20  

                  Δήμου ΖΙΤΣΑΣ» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, 

Προκηρύσσει: 

1. Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή  σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

2.  Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λ.Ελευθερίας και 
Ευκλείδη  Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445… στις    13 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 

11:00 π.μ  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα  

- Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά),που ασκούν εμπορικό ή 

βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή εκπρόσωπό 
τους ή καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς 

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την 
προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.  

4. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας (1.500,00 ευρώ). Η εγγύηση 

αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα. 

5. Για την σχετική Αναλυτική διακήρυξη, Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων καθώς και για τυχόν 

διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου, υπεύθυνη κ.Σταύρου Αγγελική τηλ.  2653360000 

εσωτ.208 fax. 2651062794  

                                                                                                      Ο Δήμαρχος 

 

 

               Δημήτριος Ρογκότης
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Απόφαση δημάρχου για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ελεούσα 28-11-0213 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ                                                      Αριθ.πρωτ: 23296 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΖΙΤΣΑΣ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Νομού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 190τ.Α΄) «Προμήθειες 
του δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 της Υ.Α. 11389/8.3.93 
(ΦΕΚ 185 Β΄) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
3) Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/B) 

4) Του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». και 

ιδιαίτερα το άρθρο 209 
5) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 30.6662.001 στον οποίο προβλέπεται 

πίστωση 30.000,00 ΕΥΡΩ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ 

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

6. Την με αρ. φακ. 24/2013 Μελέτη της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών, 

πολεοδομίας &  περιβάλλοντος  Δήμου Ζίτσας 

7) Την 253/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της δημοπρασίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια των παρακάτω αγαθών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή: 

 

 

α/α 
ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Δημοτικές 
ενότητες 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 2   4 5 6 7 

1 
Σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

Πασσαρώνος m3 160,00 59.00 9.440.00 

2 
Σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/21 

Ευρυμενών, 
Ζίτσας, Εκάλης 

m3 70,00 69.00 4.830.00 

3 
Σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/22 

Μολοσσών m3 140,00 72.00 10.080.00 

4 Άντληση σκυροδέματος m3 8.80 4,50         39.60 

     ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 24.389,60 

     Φ.Π.Α. 23%     5.609,61 
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     Στρογγύλευση:          0.79 

     ΣΥΝΟΛΟ:   30.000,00 

 

 

 

 

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 

Άρθρο 1ο: Δαπάνη 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια με Φ.Π.Α. είναι: 

τριάντα  χιλιάδες ευρώ  με Φ.Π.Α (30.000,00 € ) 

 

Άρθρο 2Ο: Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του «ΖΙΤΣΑΣ» 
υπεύθυνη Σταύρου Αγγελική τηλ. 2653360000 εσωτ 208 fax. 2651062794 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης. 

Αντίγραφο της παρούσης και των παραρτημάτων που θα τη συνοδεύουν, να 
χορηγείται στους ενδιαφερομένους μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του 
διαγωνισμού 
 

Άρθρο 3ο: Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν 

στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται η 13η 

Δεκεμβρίου  2013 ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 π.μ, αυτοπροσώπως ή μέσω 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο  στη Διεύθυνση: 

Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445., μέχρι 

την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

Τα στοιχεία  και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 4ο: Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα (εκτός από τα 

επισυναπτόμενα Τεχνικά φυλλάδια της Εταιρίας στην Αγγλική Γλώσσα). 

 

Άρθρο 5ο: Προέλευση 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, 

εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτές εταιρείες 

εμπορικές ή κατασκευαστικές ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 

οποίων τα προϊόντα θα είναι   πιστοποιημένα  κατά όπως αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή της μελέτης (προδιαγραφές) και θα φέρει το σήμα 

καταλληλότητας. 

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 6ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα 

περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Οι Έλληνες Πολίτες: 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά είδος που είναι το 5% 

επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη 

δηλαδή 1.500 €.   Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
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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. 

 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 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Τα Νομικά Πρόσωπα 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. 

3. Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις 

ενώσεις προμηθευτών 

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις : 

 Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία επιφύλαξη. 

 Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να 

παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος στις 

αποθήκες του Δήμου. 

 Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων 

ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου οι προσφέροντες πρέπει να δηλώνουν το εργοστάσιο 

στο οποίο θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά και τον τόπο 

εγκατάστασής τους. (άρθρο 18 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

 

 

Άρθρο 7ο: Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση. 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. 

4. 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. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την 

διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 

όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που 

καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις 

άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται 

χωρίς  να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 
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6.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

 H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Άρθρο 8ο: Προσφορές 

Οι προσφορές με ποινή αποκλεισμού υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε 

φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο 

παραπάνω άρθρο 7 της παρούσης.  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.  

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

 

1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά 

στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

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

κυρίως φακέλου. 

4. 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. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. 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 

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογραφεί και σφραγίζει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 

καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 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 στην προσφορά του, τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν. 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 προσφέροντα 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. 

 

Άρθρο 9ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 

αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την 

υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
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προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη 

των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 10ο: Δείγμα 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα του 

προσφερόμενου υλικού για επίδειξη σε τακτό διάστημα που θα καθορισθεί από την 

επιτροπή αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 11ο: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

1.  Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας 

του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια 

του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από 

την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. 

 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 

αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 

λόγους που  ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 

διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.  

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το 

αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη 

γνωμοδότηση του στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις 

τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη 

νομιμότητα 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. 

 

Άρθρο 12ο: Προσφερόμενη τιμή 

Η προσφερόμενη τιμή γίνεται με συμπλήρωση τιμολογίου επί του συνόλου της 

προμήθειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις (φόρος 

4% και 2% υπέρ ΤΑΔΚΥ) ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για 

παράδοση των υλικών του Δήμου, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

 

Άρθρο 13ο: Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω 

όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογραφούνται δε και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται 

αλλά μονογραφείται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η 

προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

2. Μετά την αποσφράγιση των 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 τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 14ο: Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στο άρθρο 20 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί ΕΚΠΟΤΑ και λαμβάνονται υπόψη 

κύρια 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. 

2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 

αποδεκτή με βάση 

τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Για την επιλογή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα 

με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις 

όρους. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς 

ή υστερούν σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 15ο: Δασμοί 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της 

καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες 

χώρες. 

 

Άρθρο 16ο: Επιτροπή διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού (Παραλαβής Αποσφράγισης και αξιολόγησης 

προσφορών) αποτελείται από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλογιάννη Αικατερίνη- Πρόεδρος 

2. Κώτσης Δημήτριος- Μέλος 

3. Πανταζή Ευανθία - Μέλος 

 

Σε περίπτωση κωλύματος  τα τακτικά μέλη θα αντικατασταθούν από  τα 

αναπληρωματικά μέλη επιτροπής. 

 

Άρθρο 17ο: Δημοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης 

διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται μια φορά στον  ημερήσιο 

τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Νόμου 

2741/99.  

 

 

 

                  ΕΛΕΟΥΣΑ      28 / 11   / 2013 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

 

Δημήτριος Ρογκότης  
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