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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΘΕΜΑ: «Α) Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών 
ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, 

Β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή 
της επιστολικής αλληλογραφίας του, 

Γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), 
για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα 
παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες» 

 

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. 

 Της 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ 185/Β). 

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

του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). 

 Του N.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

 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 & 16498/2015 αποφάσεις Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων, 
μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών εγγραφών. 

3) Την υπ’αριθμ.:4099/04-04-2016 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Καρπενησίου ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 47.416,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

4) Τις αριθ. 647/19-04-2016 & 651/19-04-2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 

16PROC004255093 2016-04-20

http://politis.karpenissi.gr/
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Monitoring/N3548_2007.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Monitoring/N3548_2007.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Monitoring/N3548_2007.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Monitoring/N3548_2007.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/Radio_Communications/Monitoring/N3548_2007.pdf


     2 

5) Τον Κ.Α. 00.6221.002 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη 2016» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού:35.000,00€. 

6) Την αρ.158/19-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διατίθενται οι σχετικές 
πιστώσεις. 

7) Την αρ.159/19-04-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το 
τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα του 
προϋπολογισμού της μελέτης για την:   
Α) Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του 

Δήμου Καρπενησίου, 
Β) Προμήθεια φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για την αποστολή της επιστολικής 

αλληλογραφίας του, 
Γ) Αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), 

για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για 
τρεις (3) επιπλέον μήνες μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καρπενησίου και την σύμφωνη γνώμη του/ των Ανάδοχου/ων, με γραπτή συμφωνία και των δύο 
μερών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.416,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%), με 
υπάρχουσα πίστωση για το 2016 το ποσό των 35.000,00€. 

Τα ζητούμενα ταχυδρομικά είδη και υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ.:4099/04-04-2016 
μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Καρπενησίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.416,50€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,  
Οι προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μπορούν να καλύπτουν είτε το σύνολο των παραπάνω εργασιών, 
προμηθειών (Α, Β και Γ), είτε μεμονωμένα μία ή περισσότερες ομάδες (Α ή/και Β ή/και Γ). Όταν δοθεί 
προσφορά και για τις δύο ή τρεις ομάδες θα δοθούν ξεχωριστές οικονομικές προσφορές για κάθε ομάδα, 
επί ποινή απορρίψεως όταν δοθεί ενιαία οικονομική προσφορά. 
Προσφορά για μέρος των ζητούμενων ειδών ή υπηρεσιών κάθε ομάδας που προκηρύχθηκε θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφορές που θα δοθούν θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. 
Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι :α) η παρούσα 
διακήρυξη, β )οι τεχνικές προδιαγραφές , γ)συγγραφή υποχρεώσεων, δ)ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 
1) Τα προσφερόμενα ταχυδρομικά είδη και υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που 

εγκρίθηκαν με την απόφαση 159/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου που 
περιλαμβάνονται στην υπ’αριθμ.:4099/04-04-2016 μελέτη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου 
Καρπενησίου. 

2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6 , Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, 
στις 27 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ.(ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού. 
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω κωλύματος ή έλλειψη 
απαρτίας της επιτροπής, κι εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας, 
ή  σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού γι άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο 
διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο 
τόπο και ώρα. Αν και τότε δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίησή του, τότε η ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού μετατίθεται χωρίς καινούργια δημοσίευση για την εργάσιμη ημέρα, μετά χρονικό 
διάστημα τριών ημερών, στον ίδιο χώρο και ώρα. 

3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις 
προμηθευτών που ασχολούνται με την εμπορία των παραπάνω ειδών και προσφέρουν όλες τις 
προβλεπόμενες από το νόμο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους., εφόσον γι' αυτές 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω 
προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : 
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του προϋπολογισμού κάθε ομάδας της μελέτης μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι: 481,00€ για την ομάδα Α’, 230,00€ για την ομάδα Β΄ και 60,00€ 
για την ομάδα Γ΄, η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει 
ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ΄ αυτό. 
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γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο θα 
πρέπει να προσκομίσει ενημερότητες από όλα τα ταμεία ασφάλισης, των οποίων ασφαλισμένοι 
εργάζονται με σχέση εργασίας σε αυτόν. 

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 κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
στ. Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Καρπενησίου (Δημοτική ενημερότητα) σε ισχύ κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού. 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία 

ν’ αναφέρει ότι :  
 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. 

 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας ο συμμετέχων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
 Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της 

Υπηρεσίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 Ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και 

προμηθειών ανά ομάδα. 
 η προσφορά ισχύει για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την διενέργεια του 

διαγωνισμού και ότι η προσφερόμενη τιμή θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών και της 
προμήθειας. 

η. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 :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. 

θ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι 
αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση 
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τους από τον Δήμο Καρπενησίου, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλο 
καλύτερης ποιότητας. 

ι. Βεβαίωση έγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ με την οποία πιστοποιείται 
ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής 
υπηρεσίας ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο. Η Ειδικής Άδειας από την Ε.Ε.Τ.Τ θα πρέπει 
να είναι σε ισχύ ή εφόσον έχουν παρέλθει έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή της σχετικής αίτησης 
ανανέωσης προς την Ε.Ε.Τ.Τ, οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να 
δηλώνει ότι «η Ειδική Άδεια της οποίας υπέβαλε αίτηση ανανέωσης, έχει ανανεωθεί σιωπηρώς 
σύμφωνα με το Άρθρο 11 του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». (αφορά μόνο ομάδες Α’ και Β΄ του διαγωνισμού και ισχύει η προσκόμισή του, τόσο 
για τον διαγωνιζόμενο όσο και για την τυχόν δηλωμένη στην προσφορά του συνεργαζόμενη 
ταχυδρομική εταιρεία). 

ια. Πιστοποιητικό για το σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα ΕΝ 13850:2002 ή/και ΕΝ 14534:2003. Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχονται από Ανεξάρτητο 
Φορέα που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 
Αποδεκτά γίνονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας 
των παρεχόμενων μετρήσεων από τον Ανεξάρτητο Φορέα(αφορά μόνο ομάδες Α’ και Β΄ του 
διαγωνισμού και ισχύει η προσκόμισή του, τόσο για τον διαγωνιζόμενο όσο και για την τυχόν 
δηλωμένη στην προσφορά του συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρεία). 

ιβ. Βεβαίωση έγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ με την οποία 
πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος γενικής άδειας παροχής ταχυδρομικών ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό 
έγγραφο (αφορά ομάδα Γ’ του διαγωνισμού και για την τυχόν δηλωμένη στην προσφορά του 
συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρεία). 

ιγ. Βεβαίωση της ΕΕΤΤ πιστοποίησης του δικτύου στο οποίο να περιλαμβάνεται πλήρης κατάσταση του  
δικτύου της επιχείρησης (αφορά ομάδα Γ’ του διαγωνισμού και για την τυχόν δηλωμένη στην 
προσφορά του συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρεία). 

ιδ. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του απαιτείται 
εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία, ο εκπρόσωπος 
ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

δεσμεύοντος την εταιρεία. Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας 
και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία. Όσον αφορά εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους (ο 
οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια όλων των ειδών της μελέτης και 
της ποσότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος 
των προμηθευόμενων ειδών και προσφερόμενων υπηρεσιών. 

5) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που 
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

6) Ο προμηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας ή της υπηρεσίας, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον 
τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α. 

7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά 
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
γ) ο αριθμός της διακήρυξης 
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
ε) τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου προμηθευτή-αποστολέα  
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  
Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού: 
i) σε καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» όλα τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής, όπως και όλα τα τεχνικά στοιχεία του 
προσφερόμενου είδους.  
ii) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον φάκελο 
αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου. Στην τιμή θα  περιλαμβάνονται όλες οι 
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη .  
Απ' έξω οι υποφάκελοι θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα 
του κυρίως φακέλου. 
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Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες με τα πλήρη στοιχεία των 
συμμετεχόντων. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις, μπορεί 
να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που ενεργεί την 
προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους – για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα 
υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους εκτός από το πιστοποιητικό του 
επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού – θα γίνεται δε 
ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 

8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στους χώρους που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του 
Δήμου.  
Η τιμή θα αναγράφεται και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης στο τύπο και υπόκειται σε όλους τους βάσει των 
κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο. 

9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στο Δήμο 
Καρπενησίου (Οδός: Ύδρας 6 - Τ.Κ. 36 100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού και αφού λάβει πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου. Οι προσφορές 
μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

10) Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο της ποσότητας των ειδών ή 
των παρεχομένων υπηρεσιών επί ποινή αποκλεισμού.. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο 
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

12) Η Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση είναι αυτή που έχει 
οριστεί με την αριθ. 6 /2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Ανάδοχος της προμήθειας και της 
υπηρεσίας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Εάν περισσότεροι του ενός 
προσφέρουν την ίδια τιμή(το ίδιο ποσοστό έκπτωσης) ανά ομάδα , διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

13) Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 
μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

14) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από 
μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο (30) ημερών μετά από κάθε παράδοση του. Η παραλαβή των 
ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, που συστάθηκε με την 17/22-01-2016 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου και των παρεχομένων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή, που συστάθηκε με την 
1797/42/15-02-2016 απόφαση Δημάρχου. 

15) Η συμβατική αξία των ειδών και των υπηρεσιών θα πληρωθεί  στον ανάδοχο τμηματικά, μετά την 
παραλαβή των υλικών και των παρεχομένων υπηρεσιών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
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16) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για τον Δήμο, ο 
διαγωνισμός μπορεί  να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεώτερη 
πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 
Επίσης ο Δήμος Καρπενησίου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό 
οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν. 

17) Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς , παράδοσης ,καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
18) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού(Ευρυτανικός 

Παλμός) 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. 

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

20) 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. 

21) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 
2286/95, τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως 
ισχύουν.  

 
 
 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
 
 
 

Ευδοξία Κονιαβίτη 
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