
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ Nομού Ιωαννίνων, 

1. Διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

σύμφωνα:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117,  

β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, 

γ) την υπ’ αριθμ. 60/2020 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την κατάρτιση 

των όρων του διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης στους Κ.Α. 25.6279.002, 

25.6633.002, 25.7131.009, 25.6275.003 του Δημοτικού προϋπολογισμού 

οικονομικών ετών  2020 - 2021, τους όρους της διακήρυξης - τεχνικών 

προδιαγραφών. 

δ) Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών (αρ. μελέτης  7/2020).  

ε)Την 60/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού,  έγκριση όρων διακήρυξης.  

Και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του 
Ν.4412/2016, για τον «Έλεγχο Ποιότητας Ύδατος και Χλωρίωσης Γεωτρήσεων & 
Δεξαμενών Δήμου Ζίτσας» για το έτη 2020- 2021, για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 43.438,44€, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.A. 24%.  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 700,62 €,  ίσο προς 2% του 
προϋπολογισμού χωρίς το  Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.  

Η προμήθεια περιλαμβάνει (4) τέσσερα επιμέρους τμήματα: 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ CPV 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ποσά σε ευρώ) 

ΦΠΑ 
24% 

(ποσά σε 
ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Μικροβιολογικές & Χημικές 
Αναλύσεις νερού-Έλεγχος 

& ρύθμιση χλωριωτών 

7161000
0-7 

19.837,00 4.760,88 24.597,88 

ΤΜΗΜΑ Β΄ Προμήθεια Χλωρίου 
2431223

0-1 
3.830,00 919,20 4.749,20 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Προμήθεια Δοσομετρικών 

Αντλιών Χλωρίου 

42122230-
1 

4.000,00 960,00 4.960,00 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 
Καθαρισμός Δεξαμενών 

Ύδρευσης 

90913200-
2 

7.364,00 1.767,36 9.131,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.031,00 8.407,44 43.438,44 

 

-  

                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών  
Τμήμα: Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου & Προμηθειών  
Δ/νση: Λεωφόρος Πασσαρώνας 1, 

Ελεούσα, 

 Τ.Κ 45445, Ιωάννινα 
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Ελεούσα, 10/02/2020  

Αρ. πρωτ.: 1890 
 

Προμή «Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος και 

Χλωρίωση Γεωτρήσεων & 
Δεξαμενών Δήμου Ζίτσας»» 
 

 

 
 



Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για εκατόν πενήντα (150) 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: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των 

προσφορών είναι η 24/02/2020 και ώρα 11:00π.μ. Οι προσφορές μπορούν να 

υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο 

της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού.  

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

διακήρυξης:  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

4. 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 Αικατερίνη 

Καραμούτσιου τηλ.  26533 60007  fax. 2651062794. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην διαδικτυακή διεύθυνση  

του Δήμου Ζίτσας «www.zitsa.gov.gr», ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί και 

σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

 

                           

              

                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                                                                                      ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

http://www.zitsa.gov.gr/
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