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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 22 – 03 – 2016  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 3575 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΘΕΜΑ: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου 

Καρπενησίου για το έτος 2016» 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Έχοντας υπ όψη: 
1. Τις διατάξεις: 

 Του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α» ( ΦΕΚ 11/Α), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

 Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 ( ΦΕΚ 247
Α
΄) περί «Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 Των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.3463/2006). 

 Του άρθρου 6 του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008) 
«Αναδιατυπώσεις  άρθρων  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα». 

 Της υπ’ αριθμόν 16820/10 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας – Ο Υφυπουργός στο Πρωθυπουργό «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκαν με τις 23779/10, 1500/11 και 7546/11 του 
υφυπουργού ΥΠΕΣΑΗΔ. 

 Της υπ' αριθμ 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την «Αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 4250/2014(ΦΕΚ74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα– Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.». 

2. Τις αριθ. 15968/2014 & 15975/2014 αποφάσεις Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων, 
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών εγγραφών. 

3.  Την υπ’αριθμ.:3200/11-03-2016 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Καρπενησίου 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 62.976,00€. 

4. Τις αριθ. 549/11-03-2016 & 550/11-03-2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
5. Τον Κ.Α. 10.6266.005 με τίτλο «Υποστήριξη προγραμμάτων οικονομικών και διοικητικών 

υπηρεσιών του Δήμου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 στον οποίο υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση. 

6. Την αρ.92/11-03-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διατίθενται οι σχετικές 
πιστώσεις. 

7. Την αρ.93/11-03-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση των εργασιών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Προκηρύσσουμε πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία με 
τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για το 
έτος 2016», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.976,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.23 %. 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας αναλυτικά περιλαμβάνει τις κατωτέρω προς εκτέλεση εργασίες: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Διαχείριση Οικονομικού Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ 1 10.000,00 € 

2 Διαχείριση Τ.Α.Π 1 2.000,00 € 

3 Διαχείριση Κ.Ο.Κ. 1 2.000,00 € 

4 Διαχείριση Δημοτικού Φόρου 1 2.000,00 € 

5 Διαχείριση Ύδρευση - Αποχέτευση 1 4.000,00 € 

6 Διαχείριση Οχημάτων 1 2.000,00 € 

7 Διαχείριση Άδειων Καταστημάτων 1 2.000,00 € 

8 Διαχείριση Έργων 1 1.800,00 € 

9 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων  1 4.500,00 € 

10 Διαχείριση Καταγραφής & Εποπτείας Προσωπικού 1 1.200,00 € 

11 Διαχείριση Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Υποσύστημα Διαχείρισης Διαδικασιών 1 2.500,00 € 

12 Διαχείριση Αναρτήσεων Διαύγεια 1 2.000,00 € 

13 Διαχείριση Δημοτικής Κατάστασης 1 4.000,00 € 

14 Διαχείριση Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων 1 2.000,00 € 

15 Μηνιαίος έλεγχος backup 1 2.000,00 € 

16 
Εργαλεία υποστήριξης για την ένταξη στο νέο Μισθολόγιο συμφώνα με το 
Ν.4354/2015 

1 2.400,00 € 

17 Υπηρεσίες Πληροφορικής 1 4.800,00 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ  51.200,00 € 

ΦΠΑ 23% 11.776,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  62.976,00 € 

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στην υπ’αριθμ.:3200/11-
03-2016 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 
62.976,00€, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές (μελέτη) που περιγράφονται στην ανωτέρω μελέτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές και θα διεξαχθεί στο γραφείο 
προμηθειών του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6-Προφήτης Ηλίας) στις 30 Μαρτίου του έτους 2016, 
ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 
ορίζεται η 09:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 09:30π.μ.. Η Επιτροπή 
Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση είναι αυτή που έχει οριστεί με 
την αριθ. 6 /2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Τεύχη δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν και στοιχεία της σύμβασης που θα υπογραφεί, 
είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Η παρούσα διακήρυξη.  
2. Η τεχνική περιγραφή-μελέτη. 
3. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων-όροι σύμβασης. 
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
5. Το τιμολόγιο προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 
γ. Συνεταιρισμοί 
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Όσοι πάροχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με 
ποινή αποκλεισμού: 
1-2. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
της υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο Ι του άρθρου 26 της αριθμ.11389/1993 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον 
ένα μήνα από την λήξη ισχύος της προσφοράς που ζητείται από την παρούσα προκήρυξη ή από 
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τυχόν παρατάσεις της ισχύος της προσφοράς σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
β. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο 
οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο 
αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το 
τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή. 
Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, ή προσκόμιση βεβαίωσης ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα του 
Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ Β).  
γ. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
των ιδίων, καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούμενους με 
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο 
τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και 
των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη 
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε 
επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, όπου θ’ αναφέρει τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
ε. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν 
φορολογικές εκκρεμότητες. 
στ. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας (Δημοτική Ενημερότητα) , σε 
ισχύ κατά την ημέρα του Διαγωνισμού. 
ζ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 
Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση 
προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι 
διοικούντες αυτήν. 
η. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που αυτό δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που αναγράφονται παραπάνω, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
3.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
α. Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων. 
β. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο ή την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ 
όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας, όπου θα 
δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρεία Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, πέραν της υπογραφής 
του δηλούντος θα τίθεται και η σφραγίδα της εταιρείας. Για τις Ε.Π.Ε. που οι εκπρόσωποι τους 
ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων, αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραμμένα από 
τον πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο ή το ΦΕΚ που δημοσιεύονται. Για τις Α.Ε. αντίγραφο των 
πρακτικών συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. ή το ΦΕΚ, από τα οποία προκύπτουν 
ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και δεσμεύουν αυτή με την υπογραφή τους. Τα πρακτικά 
πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε. 
γ. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ή της Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕ ότι 
δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία. 
Σε αντίθετη περίπτωση, στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών, οι 
οποίες πρέπει να προσκομίζονται όλες θεωρημένες από το Πρωτοδικείο ή την Κεντρική Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ της ΚΕΕ. 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
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β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση. 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους 
οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των 
παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις 
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση 
των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα 
ακόλουθα: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ή νόμιμου εκπροσώπου, ότι: 
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και 
δέχονται ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν 
δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων ν’ αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου ν’ 
αξιολογηθούν. 
β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 
γ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες. 
δ) Ότι η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και 
των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
ε) Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία σύμβασης εκτέλεσης παρόμοιας υπηρεσίας 
σε βάρος τους, λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό 
πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
στ) Ότι η επιχείρηση δεν έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών 
δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν από Δήμο ή άλλη δημόσια υπηρεσία ή 
Ν.Π.Δ.Δ. 
ζ) Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
η) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της 
Υπηρεσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
θ) Ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι: 
1. για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο2, 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
2. για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, 

3. για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

4. για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες 
δραστηριότητες. 

5. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας . 

6. και δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης 
που έχει ισχύ δεδικασμένου. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις 
περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και 
ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις 
περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. 
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Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα, 
υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους, γίνονται όμως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από αρμόδιες αρχές. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρους. 

Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, εκτός από τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
(τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π.), τα οποία μπορούν να προσκομίζονται και στην Αγγλική γλώσσα. 

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά 
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο 
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά. 

Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές 
κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού 
τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν 
να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή 
ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό 
πρόσωπο, εταιρεία, 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.) 

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 συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή 
μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Εγγυήσεις συμμετοχής - καλής εκτέλεσης 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα 
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 
μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος 
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέτει 
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το 
τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 
0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης  
2. Τον εκδότη. 
3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 
6. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
7. Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του επαγγελματία υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
8. Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
9. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
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10. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου που διενεργεί τον διαγωνισμό και 
ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

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

12. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί 
ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

13. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Δήμου που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό 
αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει: Ότι οι υποχρεώσεις του από την 

εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση 
του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά 
την ολοκλήρωση του έργου και αφού προηγουμένως έχει υπογραφεί αρμοδίως η βεβαίωση 
περαίωσης των υπηρεσιών του. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Φάκελος προσφοράς 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά 
σφραγισμένο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Η μη τήρηση 
οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης 
προσφοράς. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στον 
τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που ορίζονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν 
να αποστέλλονται ταχυδρομικά (ή με courier) με συστημένο – σφραγισμένο φάκελο ή να κατατίθενται 
σ το Πρωτόκολλο του Δήμου Καρπενησίου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, 
Διεύθυνση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, Ύδρας 6, ΤΚ 36100. Η προθεσμία για τη παραλαβή 
από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά(ή με courier) ή που κατατίθενται 
αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο λήγει την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά 
σφραγισμένο. Έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο φάκελο 
κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
4. Το αντικείμενο της προμήθειας. 
5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
6.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά και 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου ως εξής: 

 ΦΑΚΕΛΟΣ Α που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 4 της 
διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 

 ΦΑΚΕΛΟΣ Β που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η τεχνική προσφορά, προκειμένου να είναι άμεσα 
αξιολογήσιμη, πρέπει να υποβληθεί στην ίδια μορφή σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’αριθμ.:3200/11-03-2016 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου 
Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 62.976,00€. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το 
οποίο ο προσφέρων προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε 
περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές 
δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη 
διάθεση του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων 
αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. 
Κάθε επιπλέον στοιχείο που οι συμμετέχοντες κρίνουν ότι, αποδεικνύει την πληρότητα των στοιχείων 
τεχνικών προδιαγραφών-ποιότητα απόδοσης και Τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης. 

 ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει την οικονομική προσφορά σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, και ο 
Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α.  επί τοις εκατό. 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει 
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αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από 
την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή 
συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε περιπτώσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, 
θα αναφέρονται ρητά και αναλυτικά στην οικονομική προσφορά με την ένδειξη “ΔΩΡΕΑΝ”. 

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση 
όλων των όρων της διακήρυξης. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παράταση αυτής. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση 
των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των 
εργασιών που θα πραγματοποιήσει βάσει των τιμών προσφοράς του. Σε περίπτωση που στη 
προσφορά τεθεί όρος αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που θα αφορά μέρος των αναφερομένων υπηρεσιών θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα 
συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν 
υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας 
όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με 
την εξήγηση της έννοιας τους.  

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης, εκτός εάν 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 αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 
μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

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

Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 
προσφοράς καθώς και – σε περίπτωση ιδιόχειρης κατάθεσης – η τυχόν άμεση απόρριψή της, εάν δεν 
συνοδεύεται από το δελτίο ταυτότητας ή το απαιτούμενο παραστατικό εκπροσώπησης. Ο αύξων 
αριθμός του φακέλου αναγράφεται  και στο πρακτικό της δημοπρασίας. 

Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη 
λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών, η οποία αναγράφεται στο πρακτικό. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού 
να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την παρουσία 
των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, κατά σειρά επίδοσης 
των προσφορών. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, 
περιληπτικά μεν, αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της 
διακήρυξης. 

Ο εσωτερικός φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», παραμένει σφραγισμένος και 
αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην 
αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Στη μυστική συνεδρίαση η 
επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα 
αποκλεισθούν. 

Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τα 
ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να 
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τη σφραγισμένη προσφορά τους. 

Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά σειρά 
και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. Προσφορές που δεν φέρουν 
την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
Απόρριψη προσφορών 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

2. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 
3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης. 
7. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά είναι αυτή της οποίας το κόστος είναι μικρότερο του 

90% του προϋπολογισμού του έργου. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την 
οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την 
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Διοικητικές προσφυγές 

Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 
νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή. 

Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως 
εξής: 
 Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Για τον καθορισμό της προμήθειας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδίδεται το 
αργότερο 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλονται μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 

Υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του 
διαγωνισμού και μέχρι και της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος 
του αντίστοιχου σταδίου.  

Οι ενστάσεις αυτές κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου, δεν ανακόπτουν την 
συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Η προσφυγή κατά της συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτήν κατά του οποίου στρέφεται. Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.  

Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του αρ. 149 Ν. 3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Κατακύρωση 

Το αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την 
Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:  

 Κατακύρωση της εργασίας. 

 Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους. 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας, θα γίνει στο κατά ομάδα με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 

κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή. 
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική 

απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Συμβατικός χρόνος -Διάρκεια σύμβασης 

Η Συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 
2016 θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ματαίωση Διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτό 
να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ή 
να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και ιδίως:  
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση της Υπηρεσίας  
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Ο Δήμος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις προσφορές κατά την 
απόλυτη κρίση του. Αν ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμα 
του ή αν απορριφθούν όλες οι προσφορές ή ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και για 
οποιοδήποτε λόγο, κανένας από αυτούς πού έλαβαν μέρος σε αυτόν δεν δικαιούται οποιασδήποτε 
αποζημίωσης, δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την 
ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης παραιτούνται, ρητά και 
ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμά τους. Ο Δήμος Καρπενησίου δεν ευθύνεται σε καμία 
περίπτωση έναντι εκείνων των οποίων οι προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές είτε για τυπικούς 
(αποκλεισμός από το διαγωνισμό λόγω έλλειψης η ανεπάρκειας τυπικών στοιχείων) είτε για 
ουσιαστικούς λόγους. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
με την εκτέλεση της. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, 
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση 
μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 
άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι 
αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Υπεργολαβίες 

Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της εργασίας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της υπεργολαβικά σε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. 

Μετά την  εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει 
και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Π.Δ. 28/1980. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση της εργασίας θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο 
συνεργάτη / υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της, μετά από προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της 
εργασίας, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι 

πάντοτε το Ελληνικό. 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ποινικές Ρήτρες - Κυρώσεις 
Ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στου αναδόχους σε περίπτωση που αυτοί δεν τηρούν 

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και δεν συμμορφώνονται προς αυτές  
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Δήμου και είναι: 
Α. Επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με το ποσό των 300,00€, για κάθε ημέρα που αποδεδειγμένα κρίνει 
ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς και για κάθε παράβαση όρου. 
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Β. Επιβολή ποινική ρήτρας ποσού ίσου με το ποσόν της εγγυητικής με αντίστοιχη ολική κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής. 
Γ. Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου. 
Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας οι Ανάδοχοι υποχρεούνται εντός 10 ημερών να 
αντικαταστήσουν με νέα εγγυητική επιστολή την ρήτρα αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος έχει 
την δυνατότητα να εξαντλήσει αυτόματα όλα τα στάδια Α, Β, Γ. Πέρα και ανεξάρτητα των 
προβλεπόμενων ανωτέρω κυρώσεων ο Δήμος διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να επιδιώξει σύμφωνα 
με το Αστικό Δίκαιο την αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε ζημιάς που υπέστη ο Δήμος 
υπαιτιότητά του. 

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω όρων θα καταγγέλλεται η σύμβαση 
με την ανάδοχο εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Τρόπος Πληρωμής– Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών 

Η Πιστοποίηση των Εργασιών της Σύμβασης θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή. 
Η επιτροπή αφού εξετάσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν και τα συγκρίνει με τους όρους της 

παρούσας μελέτης και της υπογραφείσας σύμβασης, συντάσσει την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των 
εργασιών. Αν στην βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών διατυπωθούν τυχόν παρατηρήσεις για την 
ποιότητα ή την ορθότητα των εργασιών ή αν διαφωνήσει μέλος της επιτροπής, τότε ο ανάδοχος 
υποβάλλει ένσταση εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών προς την επιτροπή και η βεβαίωση τίθεται 
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται επί των ενστάσεων. 

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά και εντός τριάντα(30) ημερών από την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, τα οποία θα 
συνοδεύονται με τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται καθώς και κάθε άλλο 
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Εργοδότη που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και 
υποχρέωση του δήμου. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με όλες γενικά τις κρατήσεις, φόρο 
εισοδήματος καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από νόμο κράτησης, που θα ισχύει κατά την 
ημέρα της δημοπράτησης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
Κρατήσεις 

Στη συμβατική αξία εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν 
τον προμηθευτή: 
α. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις που προβλέπονται και είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της έκδοσης του 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 
β. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ποσοστό 0,10% (άρθρο 4 παρ. 3 Ν 
4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν 4072/2012).  

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού(Ευρυτανικά 

Νέα) κατά τα νόμιμα καθώς και στο website του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr, θα αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ,και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής & 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον  ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Λήψη πληροφοριών 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τη συγκεκριμένη εργασία, αυτές παρέχονται μέχρι και την προηγουμένη ημέρα πριν από 
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καρπενησίου , Ταχ. Δ/νση Υδρας 6 Προφήτης Ηλίας. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Σωτηρία Τομαρά - Γεώργιος Θανασιάς , Τηλ.: 22373 50030 - 22373 50029. 

 
 
 
 
 

 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  
  
  
  
  
 ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 
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