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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων,

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα: 

α) Με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) 
β)  Την  υπ’  αριθμ.  249/2013  Απόφασης  της  Οικονομικής   Επιτροπής  έγκρισης  τεχνικών  προδιαγραφών-
Καθορισμού των όρων διακήρυξης για την διενέργεια του διαγωνισμού και συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης διαγωνισμού. 
γ)Τους   Κ.Α  25.6662.003,  Κ.Α  25.6662.008   Κ.Α  10.6661.002, του    προϋπολογισμού  του  Δήμου 
οικονομικού έτους 2014
δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας (αρ. μελέτης  30/2013), 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ  ΚΤΙΡΙΑ  -  ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ του 
ΔΗΜΟΥ» 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  100.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23%.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών μέχρι  ποσότητα 

20% με αντίστοιχη μείωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας ή να αυξήσει 
την  ποσότητα  των  προς  προμήθεια  υλικών  μέχρι  ποσότητα  15  % με  αντίστοιχη  αύξηση  της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με 
τους ίδιους όρους (δικαίωμα προαίρεσης), μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  μαζί  με  το  δικαίωμα  προαίρεσης  ανέρχεται  από  (80.000  – 
115.000,00 € με το ΦΠΑ).

H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των  5.000,00 €,  ίσο προς 5% του προϋπολογισμού  με το  
Φ.Π.Α. 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

 2.  Τόπος – Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445 στις 16 Δεκεμβρίου  2013 ημέρα Δευτέρα, ώρα 11:00 π.μ  (ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας για το διαγωνισμό επιτροπής.  
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διακήρυξης:

- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και 
πληρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

-  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.  Για την παραλαβή των τευχών της παρούσας διακήρυξης απαραίτητη είναι  η  κατάθεση του διπλότυπου 
είσπραξης  ποσού  των  10,00 € από  το  ταμείο  του  Δήμου  στον  Κ.Α 1699.03  σύμφωνα  με  την  απόφαση 
249/2013 της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για έξοδα αναπαραγωγής. 

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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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας   Νομού   Ιωαννίνων  
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95  
2. Τον Ν.1797/1988. όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α.11389/93).

4. Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  στον  Κ.Α  25.6662.003  ,  Κ.Α  25.6662.008,  Κ.Α 
10.6661.002,  στον οποίο προβλέπονται πιστώσεις για το έτος 2014 συνολικού πόσου 
100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

5. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
6. Την απόφαση 317/2013 του Δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης προμηθειών 
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
7. Την 249/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές της 30/2013 μελέτης , καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισμού.
8. Τον Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.

Διακηρύσσει

ότι  εκτίθεται  σε  Ανοικτό  Μειοδοτικό  Διαγωνισμό με  σφραγισμένες  οικονομικές 
προσφορές  και  φάκελο τεχνικών προδιαγραφών,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ 
(Υπ.Αποφ. 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη ( χαμηλότερη) τιμή για 
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την  προμήθεια  των  ειδών  όπως  περιγράφονται  στην  μελέτη  30/2013 προμήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΣΕ  ΚΤΙΡΙΑ  -  ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΥ»  συνολικού 
προϋπολογισμού 100.000,00 € με το ΦΠΑ 23% και που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

1. -Η αποσφράγιση των προσφορών  γίνεται Δημόσια ,όπως περιγράφεται στο  
                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β.

2. -Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν
      Α) 'Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
      Β)  Συνεταιρισμοί
      Γ)  Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν  κοινή προσφορά
     Δ)  Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων 

Οι  ανωτέρω  πρέπει  να  είναι  αναγνωρισμένοι  προμηθευτές  του  δημοπρατούμενου 
αντικειμένου και να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Επίσης  οι  συμμετέχοντες  πρέπει  να  διαθέτουν  πιστοποιητικό  διασφάλισης 
ποιότητας,  σύμφωνα με το πρωτότυπο ISO 9001:2008 όπου θα αναφέρεται  σαφώς η 
συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του διαγωνισμού από Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, 
επί ποινή αποκλεισμού.

 3.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
   3.1 Τους '"Συμπληρωματικούς γενικούς όρους "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β τους τυχόν Ειδικούς όρους" 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
   3.2 Τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.

 4.-Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα :
      4.1 "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
      4.2 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
      4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
      4.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
      4.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤ. ΕΠΙΣΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
      4.6 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

Τα παραρτήματα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ     

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  -  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ  

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ      Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Μελέτης 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Μελέτης
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ        

  100.000,00  ΕΥΡΩ

ΧΡΟΝΟΣ        
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ              

  Τμηματική παράδοση σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου   έως 
31-12-2014

ΤΟΠΟΣ         
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Έδρα μας

ΧΡΟΝΟΣ     
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

  Τμηματική παραλαβή σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου έως 
31-12-2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο
Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 100.000,00  ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.

Άρθρο 2ο
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων 
υλικών.

Άρθρο 3ο
Πληροφορίες

Τα έγγραφα της  προμήθειας  μπορούν  να  ζητηθούν από τον  Δήμο  «ΖΙΤΣΑΣ» υπεύθυνη 
Σταύρου Αγγελική τηλ.2653360000 εσωτ.208 από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση των στοιχείων της μελέτης. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται 
από  τον  Δήμο  τουλάχιστον  (6)  έξι   ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του 
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΟΤΑ.
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.

Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από το Δήμο 
Ζίτσας,  πρέπει  να  καταθέσουν  στην  ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  10€ για  έξοδα 
αναπαραγωγής  των τευχών δημοπράτησης  εκτός  και  αν  οι  ενδιαφερόμενοι  αναπαράγουν 
αυτά με δικά τους έξοδα. 

Άρθρο 4ο
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   16η Δεκεμβρίου 2013 στη 
Διεύθυνση Δήμος ΖΙΤΣΑΣ Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 
445.
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου  της αριθ. 11839/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) απόφ. ΥΠ.ΕΣ. και του 
Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
.

Άρθρο 5ο
Τόπος - Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  διενέργειας 
διαγωνισμού ορίζεται  η  16-12-2013  ημέρα  Δευτέρα με  ώρα  έναρξης  παραλαβής 
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προσφορών  10:30 π.μ. και ώρα λήξης  11.00 π.μ.  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 6ο
Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
 Επιτρέπεται  η  υποβολή  των  τεχνικών  στοιχείων  της  προσφοράς  (τεχνικά  φυλλάδια  και 
πιστοποιητικά) σε γλώσσα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 7  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 
ειδική  συγγραφή υποχρεώσεων,  η  γενική  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 8ο
Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σωλήνες-  εξαρτήματα  αλλοδαπής 
και ημεδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του 
ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 9ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής

   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
και τα εξής δικαιολογητικά: Τεχνική Έκθεση που θα περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές  και 
Τεχνικά,  φυλλάδια  όλων  των  προσφερομένων  υλικών,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης ,καθώς και  τα εργοστάσια προέλευσης τους.

1.  Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  που  είναι  το  5% επί  της  συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 5.000,00 ΕΥΡΩ.
   Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. 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. Αν πρόκειται για εταιρεία το δικαιολογητικό αυτό 
θα αφορά τα μέλη του Δ.Σ. ή το διαχειριστή της εταιρείας.
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 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.   

3.   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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. 
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.  

4.  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  εγκατάστασής  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.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  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.
Για αλλοδαπούς ,τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ,οι συνεταιρισμοί ,οι ενώσεις 
προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 
του ΕΚΠΟΤΑ.  καθώς και αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων 
της αλλοδαπής (αν το προσφερόμενο είδος εισάγεται από το εξωτερικό).

6. Υπεύθυνη  δήλωση ότι έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τευχών 
δημοπράτησης και  αποδέχονται  αυτούς ανεπιφύλακτα, ότι  δεν έχουν αποκλεισθεί  από 
διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α.

7.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι τα υλικά που θα παραδώσει εφόσον
      μειοδοτήσει  στο  συγκεκριμένο  διαγωνισμό,  θα είναι  σύμφωνα με  τη  δήλωση των 

εργοστασίων κατασκευής που καταθέτει
8.  Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους, 

υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο  ή  έγγραφη 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου.

9.   Εάν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω πιστοποιητικά  ή  έγγραφα,  ή  δεν 
καλύπτουν όλες  τις  παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν  να αντικατασταθούν  από ένορκη 
δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  Δικαστικής  ή  Διοικητικής  αρχής  ή 
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συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

10.  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.

11. 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 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.

Άρθρο 10ο
Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς με ποινή αποκλεισμού.

1. Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  έχουν  πιστοποιηθεί  από  Τρίτο  Ανεξάρτητο  Φορέα με 
αντίστοιχο  πιστοποιητικό  ISO 9001:2008  για  το  πεδίο  δραστηριότητας  τους  (εμπόριο 
υδραυλικού - βιομηχανικού εξοπλισμού κ.ο.κ.) σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας 
επί ποινή αποκλεισμού.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από  Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται  
σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων 
του οίκου κατασκευής και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση 
με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Επίσης θα περιέχει  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές όλων των προσφερομένων υλικών σύμφωνα με αυτές της μελέτης καθώς και 
θα δηλώνεται το Εργοστάσιο κατασκευής όλων των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
Υ.Α. 11389/93. 

Στην  τεχνική  προσφορά  πρέπει  να  επισυναφθούν  και  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  των 
νομίμων  εκπροσώπων  των  εργοστασίων  που  θα  κατασκευαστούν  τα  υλικά  ή  των 
αντιπροσώπων αυτών στην Ελλάδα, οι οποίες θα αναφέρουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση 
της προμήθειας στον προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση.

Η  κάθε  προσφορά  θα  πρέπει  να  αναφέρει  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου 
προμηθευτή ότι τα υλικά που προσφέρει είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) και οι βιομηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά 
ISO 9001:2008, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας για εφαρμογή σε 
δίκτυα πόσιμου νερού, από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. 
Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας των Εργοστασίων θα είναι από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα 
Σύμφωνα με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  μελέτης.   Η  μη τήρηση του  ανωτέρω όρου 
συνεπάγεται ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
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Άρθρο 11ο

Εγγυήσεις
Α) Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 5.000,00 €. 
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  ενενήντα  (90) 
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 10% του συμβατικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. 

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  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.
8. 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.
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   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Η επωνυμία του προμηθευτή
   στ. Το αντικείμενο της προμήθειας.

9. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί από τους συμμετέχοντες σε έντυπο προσφοράς 
του δήμου που θα δωθεί σφραγισμένο. Το έντυπο αυτό καλύπτει τα άρθρο 2 παρ. 2,3 
της Γ.Σ.Υ

Άρθρο 13ο
Προσφορές- φάκελος

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο  σε δύο αντίγραφα, 
ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 12 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:

2. Μέσα  στο  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  σχετικά  με  την  προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα :
α)  Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα 
δικαιολογητικά,  η  εγγύηση  συμμετοχής  και  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς.  Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β)   Η  σύνταξη  της  οικονομικής  προσφοράς,  θα  γίνει  σε  έντυπο  με  συμπλήρωση 
τιμολογίου προσφοράς (τιμή ανά μονάδα υλικού) και προϋπολογισμός προσφοράς.
γ)  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  (12.8) 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.

Τα  τεχνικά  και  λοιπά  στοιχεία  της  προσφοράς,  τοποθετούνται  σε  χωριστό 
σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα φέρει τα στοιχεία που αναγράφονται στην παράγραφο (12.8)της 
διακήρυξης.
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3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής 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 ξύσματα, 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 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.

6. 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. 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.

7  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. 
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.  Κανείς  δεν  μπορεί  να  εκπροσωπήσει 
περισσότερες  από  μια  εταιρείες  ή  κοινοπραξίες.  Δεν  μπορεί  να  συμμετέχει  στη 
δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας που λαμβάνει μέρος σε αυτή, 
ή νομικός σύμβουλος αμειβόμενος με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

8.  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 
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περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στις  αποθήκες του 
Δήμου.

9.  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. 

10. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
11. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 14ο
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 τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 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 15ο
Αντιπροσφορές

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

Άρθρο 16ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.Ενσταση 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,  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.
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 
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εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  από  το  αρμόδιο  όργανο.  Το  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  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 πουπροβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

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 Γ.Γ.Α.Δ.  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.

Άρθρο 17ο
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 προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη.
 Προσφορές  που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  μετά  την  έναρξη  διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες, 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 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 
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φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζεται  αλλά  μονογράφεται  και 
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη 
με  την  τεχνική  περιγραφή  της  διακήρυξης  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  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 προσφορές τους. 
Προσφορές που τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ή  υστερούν σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, απορρίπτονται.

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 
της τεχνικής προσφοράς 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  δημοπρασίας  έχει  το  δικαίωμα,  εφόσον  ο  έλεγχος  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  των  προσφερομένων  ειδών  απαιτεί  χρόνο  ή  και  συνδρομή  τεχνικού 
υπαλλήλου,.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών στο πρακτικό, να ανακοινώσει στους υποψηφίους 
που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνέχισης του 
δεύτερου σταδίου του, δηλαδή την ανακοίνωση τυχόν αποκλειομένων και το άνοιγμα των 
οικονομικών  προσφορών  αυτών  που  έγιναν  δεκτοί,  ώστε  να  είναι  παρόντες.  Για  την 
ημερομηνία συνέχισης του διαγωνισμού γίνεται μνεία στο πρακτικό το οποίο μονογραφείται 
και  από  τους  υποψηφίους,  για  την  αποδεικτικότητα  γνωστοποίησης  της  συνέχισης  του 
διαγωνισμού. 
Εάν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένη γνωμοδότηση επ’ αυτών 
,βάσει της οποίας εκδικάζονται οι ενστάσεις από την Οικονομική Επιτροπή.
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 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, απορρίπτονται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 
του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 18  ο  
Αξιολόγηση –Κρίση- Ανακοίνωση κατακύρωσης

1.    Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 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 του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ακολουθεί ανακοίνωση 
κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

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

4. Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά προτείνει:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο 
προμηθευτής.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

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 19ο
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 – αποθήκες, όπου διατηρούνται ετοιμοπαράδοτα τα αντίστοιχα υπό 
προμήθεια είδη του προσφέροντος για διενέργεια επιτόπιου ελέγχου των προσφερομένων 
ειδών . 
 Ο ανάδοχος  υποχρεούται να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού
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α) Υπεύθυνη Δήλωση,  στην οποία  θα αναφέρονται  οι  κυριότερες  συμβάσεις  (τίτλος 
σύμβασής, ύψος σύμβασης και φορέας υλοποίησης) με παρεμφερή υλικά σε Δήμους, 
των τριών τελευταίων χρόνων
β)  Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης,  ειδικότερα αυτοκίνητα και 
μηχανές για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων ΡΕ (μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων και 
εξαρτημάτων ηλεκτρομούφας) μηχανές στραγγαλισμού σωλήνων ΡΕ για διακοπή νερού 
κλπ. 
γ)   Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 

΄Αρθρο 20ο
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών

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 21  ο  
Χρόνος παράδοσης των υλικών

• Η προμήθεια αφορά υλικά για το έτος 2014 και ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση 
της προμήθειας καθορίζεται ο χρόνος μέχρι 31/12/2014. 

• Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον 
προμηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του Έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με FAX ή σε επείγουσες περιπτώσεις 
μέσω τηλεφώνου. Τα υλικά θα παραδίδονται στο Εργοτάξιο συντήρησης του δήμου 
εντός τριών  ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς τον προμηθευτή.

• Σε επείγουσες περιπτώσεις  όπου απαιτείται  η άμεση αντιμετώπιση βλαβών ή άλλων 
καταστάσεων του δικτύου ύδρευσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην 
αποθήκη του Δήμου εντός 4 ωρών, από την σχετική παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο 
συμμετέχων  (υποψήφιος  προμηθευτής)  υποχρεούται  να  έχει  τα  αναφερόμενα  στη 
μελέτη  είδη  ετοιμοπαράδοτα  στις  αποθήκες  του.  Ο  συμμετέχων  θα  προσκομίσει 
υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  θα  αποδεικνύει  τον  τρόπο  για  την  δυνατότητα 
παράδοσης των υλικών εντός 4 ωρών επί ποινή αποκλεισμού.

Άρθρο 22  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 
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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 23  Ο  
Υπογραφή σύμβασης.

Μετά  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  εντός  δέκα  (10)  ημερών 
καταρτίζεται  η  σχετική  σύμβαση  που  υπογράφεται  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που 
τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος.
 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 
προς  τούτο  και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου 
οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 25 της Υ.Α. 113892. . Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο και 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή τον ειδικά εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο 
εκπρόσωπο.

 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.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών ανάλογα 
με τις  ανάγκες του μέχρι  ποσότητα 20% με αντίστοιχη μείωση της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης  του  προϋπολογισμού  της  προμήθειας  ή  να  αυξήσει  την  ποσότητα  των  προς 
προμήθεια υλικών μέχρι  ποσότητα 15 % με αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς καμία αντίρρηση του προμηθευτή με 
τους  ίδιους  όρους  (δικαίωμα  προαίρεσης),  μετά  από  έγγραφη  γνωστοποίηση  στον 
ανάδοχο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται από 
(80.000 - 115.000,00 € με το ΦΠΑ).

Άρθρο 24  ο  
Τρόπος πληρωμής
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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. 
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  συνοδευόμενο  από  τα 
νόμιμα δικαιολογητικά και με τις προβλεπόμενες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 25ο
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 26  Ο  
Τροποποίηση υλικών.

Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του Δήμου, ο σχετικός πίνακας των υλικών των 
συμβατικών τευχών,  μπορεί  να  τροποποιηθεί  μόνο μετά από σχετική αίτηση του Δήμου. 
Δηλαδή υπάρχει  δυνατότητα  τροποποίησης  των  ποσοτήτων ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του 
Δήμου  και  δυνατότητα  να  γίνει  κάποια  αντικατάσταση  των  υλικών  με  άλλα  νέα  εκτός 
σύμβασης, εφ’ όσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, πάντα στο ύψος της σύμβασης.

Άρθρο 27ο
Δημοσίευση

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.
                                                                        
                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                              
                                                                 ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
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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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Ταχ .Δ/νση: Λεωφόρος 
Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Τ.Κ.: 45 445 Ελεούσα
Τηλ. 2653360000
FAX.: 2651062794

Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - 
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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Στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τον δήμο επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των 
υπό προμήθεια υλικών σε ειδικά τεύχη και είναι οι εξής :
1. Τεχνικές προδιαγραφές Σωλήνων PVC 
2. Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Τεμαχίων PVC και χυτοσίδηρο
3. Τεχνικές προδιαγραφές Εξαρτήματα, Μειωτής και διατηρητής πίεσης, Φλαντζοκεφαλές και 
Σύνδεσμοι, Βιδωτά γαλβάνιζε εξαρτήματα. 
4. Τεχνικές προδιαγραφές  Σωλήνων PE
5. Τεχνικές προδιαγραφές Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου Φλάντζες για λαιμούς ΡΕ 
Υδρομετρητής
 
Για τα υλικά που δεν καλύπτονται  από τις παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές ισχύουν τα 
ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ.

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................
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Δ/ξη σας.

  Η παρούσα εγγυηση 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 πέντε (5) 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 μεγαλύτερος ένα (1) μήνα 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη).
  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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Ταχ .Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη 
Ελεούσα-Ιωάννινα 
Τ.Κ.: 45 445
Τηλ. 2653360000
FAX.: 2651062794

Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

  
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ»
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΤΙΤΛΟΣ:

Έδρα

Οδός Αριθμός: 

Τηλέφωνο

Fax:  Email: 

                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ηλεκ/γος ΜΗχ/κος Τ.Ε

 Ηλεκ/γος Μηχ/κος

23

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΡΓ-ΛΒΘ


