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Ελληνική Δημοκρατία                                        Bούλα : 1/3/2016 
Νομός Αττικής        Αρ. Πρωτ. : 8660 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   7ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
    Αρ. Πράξης              : 7 
    Αρ. Απόφασης        : 62 
 
Στη Βούλα την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στο Δημοτικό Κατάστημα 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 8214/26-2-2016, πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς 
συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 
75 του Ν. 3852/7.6.2010.  

  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος 

2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος 2. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος  
4. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος  
5. Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό Μέλος  
6. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος  
7. Μαρία Μπραϊμνιώτη, Τακτικό Μέλος  
 
Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 του 
Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 
διάταξης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ον  :«Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 25/2016 μελέτης, β) 
διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης και γ) έγκριση των τευχών της διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ » 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 7904/25-2-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 
 

     «Παρακαλούμε ύστερα από την υπ.αρ. 101 /2016 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  λόγω αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( 
ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου : 
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i. Να εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης   για την εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας , η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016 θα βαρύνει τους  
Κ.Α: 
 

35-7131.024 50.000.00 Α-393 

  

ii.        Να εγκρίνει  την μελέτη , τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης 
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 25/2016 μελέτη  της αρμόδιας Δ/νσης, η οποία 
υποβάλλεται συνημμένα. 

 

          Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93  
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΠΡΟΧΕΙΡΟ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ , όπως έχει 
καθορισθεί  με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010 (  ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010 ) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.   

                                                                                                    

                                                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                   

                                                                              ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 

                                                        
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:   

1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών. 
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 
3.- Την 101/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
4.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015  επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015 
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για 
το οικ. έτος 2016» 
                                                                                           
                                                                                   
                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
 
 
 1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθ. 25/2016  μελέτη,  
 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 2) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο   
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με  
σφραγισμένες προσφορές σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς για την  

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ » 
 
 3) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση  πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
 ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό 
του Δήμου έτους 2016, και βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 35-7131.024 σύμφωνα με την  
υπ΄ αριθ. Α-393/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
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  Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με ΠΡΟΧΕΙΡΟ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, όπως έχει 
καθορισθεί  με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010(ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ. 
21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
   
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Δαβάκης 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   62/2016.  
 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  
   
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
«Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.993,90 € (με τον Φ.Π.Α.) 

 
 
 

Τόπος διεξαγωγής 
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας 

Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

                                          
 

   «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» 
 
 
                                         Αριθ. Μελέτ.: 25/2016        
 
                                      CPV : 43323000-3 ( Εξοπλισμός άρδευσης) 
                                      CPV : 31411000-0 (Αλκαλικές μπαταρίες) 

 
Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η   

 
ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη για την προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος 

 
 .                                        
                                                
                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Την με αριθ.11389/93 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ."Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού 

Προμηθειών ΟΤΑ(Φ.Ε.Κ. Β 185/23/3/93) 

2. Το Ν.4281/2014  

3. Το Ν3463/06(Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) 

4. Το  Ν.2000/91 

5. Το  Ν.2286/95(Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & συναφή θέματα) 

6. Τις σχετικές σε ισχύ εγκύκλιους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 

προμήθειες των Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.2286/95. 

7.Το  Π.Δ. 60/2007. 

8.Το Π.Δ. 118/2007. 

9. Την   25/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

10.Την  με αριθμό 1/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση των 

επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2016. 
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11.Την δέσμευση και διάθεση της πίστωσης που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 62/2016 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

10.Την με αριθμό 101/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 

διενέργειας της  Προμήθειας  υλικών αυτόματου ποτίσματος  

 και την εκκίνηση του συγκεκριμένου διαγωνισμού με την διαδικασία του συνοπτικού / 

πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό / πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 

προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της τεχνικής Μελέτης 25/2016 

προϋπολογισμού 49.993,90 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.23% ).  

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων προμηθειών 2016, θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έτους 2016, στον Κ.Α. 35-7131.024 με τίτλο “Προμήθεια Υλικών 

Αυτόματου Ποτίσματος”  και ποσόν 49.993,90 € και θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του 

Δήμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τα στοιχεία των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού αυτού είναι: 

     α)  Η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

     β)  Η Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

    γ)  Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. 

     δ)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     ε)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

   στ)  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προς κατανόηση των όρων της παρούσας διακήρυξης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για 

τους εξής όρους: 

«Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και τα Νομικά του Πρόσωπα 

(Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης – Βούλας – 
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Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων Βουλιαγμένης, Σχολική Επιτροπή 

Α'θμια Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Εκπαίδευσης) 

 «Ενδιαφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη 

διαδικασία. 

«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει 

προσφορά. 

«Επιτροπή Διαγωνισμού κι Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού»: Η 

Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γνωμοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών, 

είναι αρμόδια, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε 

σχετικό ζήτημα και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς και 

την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης – Βούλας - 

Βουλιαγμένης, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή, για την έγκριση των πρακτικών και την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

«Ανάδοχος ή Προμηθευτής»: ο υποψήφιος στον οποίο θ’ ανατεθεί η προμήθεια, και θ’ 

αποδεικνύεται με σύμβαση, που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί με τον Δήμο και το κάθε 

νομικό πρόσωπο χωριστά, μετά την νομιμοποίηση της απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης , για την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων. 

«Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη και  η υπ.αρ. 25/2016 μελέτη της Δ/νσης  

Περιβάλλοντος και Πρασίνου  που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους 

και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. 

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική 

προσφορά,τα δείγματα και την οικονομική προσφορά. 

«Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε 

περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σ’ 

αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού 

εγγράφου). Σ’ όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται 

πάντοτε, ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
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αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007, καθώς, 

επίσης, και τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 3 του N. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α΄/26.3.2014) .  

 «Σύμβαση»: όπου στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται ο όρος σύμβαση, νοείται η  

σύμβαση που θα υπογράψει  ο μειοδότης με τον Δήμο. 

 

iii.ΑΡΘΡΟ 3ο 

iv.Αντικείμενο Προμήθειας  

1. Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος, που θα 

2.  καλύψει τις ανάγκες  της Υπηρεσίας Πρασίνου  του Δήμου Βάρης –  

3. Βούλας - Βουλιαγμένης.  

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για 

ολόκληρη την ποσότητα και τα είδη της μελέτης .  

 

Αρθρο 4ο 

Ποσότητες - Προϋπολογισμός 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 49.993,90 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Έχει ενταχθεί  στο προϋπολογισμό του έτους 2016 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων: 

35-7131.024.  

Θα χρηματοδοτηθεί δε από ιδίους πόρους του Δήμου. 

 

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών έχουν ως ακολούθως : 

              Κ.Α. 35-7131.024: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
 
       

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Σωλήνας ΡΕ 6 atm Φ16 m 1.000 0,22 220,00 

2 Σωλήνας ΡΕ 6 atm Φ20 m 2.000 0,27 540,00 

3 Σωλήνας ΡΕ 6 atm Φ25 m 2.000 0,44 880,00 

4 Σωλήνας ΡΕ 6 atm Φ32 m 600 0,70 420,00 
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5 Σωλήνας ΡΕ 6 atm Φ40 m 200 0,85 170,00 

6 Σωλήνας ΡΕ 10 atm Φ32 m 500 0,90 450,00 

7 
Σωλήνας τύπου τουμποραμα 
Φ22 

m 900 1,25 1.125,00 

8 
Σταλλακτηφόρος σωλήνας 
Φ16/33 cm 

m 4.000 0,45 1.800,00 

9 
Σταλλακτηφόρος σωλήνας 
Φ20/33 cm 

m 1.000 0,50 500,00 

10 
Σταλλακτηφόρος σωλήνας 
Φ16/33 cm, χρώματος καφέ  

m 300 0,80 240,00 

11 Σωλήνας κήπου PVC 1/2 " m 150 2,90 435,00 

12 
Σταλάκτης επικαθήμενου 
τύπου ρυθμιζόμενος 0-70 l/h 

τεμ. 2.000 0,08 160,00 

13 
Προγραμματιστής μπαταρίας 
φρεατίου 1 στάσης  

τεμ. 15 145,00 2.175,00 

14 
Προγραμματιστής μπαταρίας 
φρεατίου 2 στάσεων  

τεμ. 15 175,00 2.625,00 

15 
Προγραμματιστής μπαταρίας 
φρεατίου 4 στάσεων  

τεμ. 10 190,00 1.900,00 

16 
Προγραμματιστής μπαταρίας 
φρεατίου 6 στάσεων  

τεμ. 5 210,00 1.050,00 

17 
Προγραμματιστής μπαταρίας 
φρεατίου 8 στάσεων  

τεμ. 5 240,00 1.200,00 

18 

Προγραμματιστής άρδευσης 4 
στάσεων, ρεύματος, 
εξωτερικού χώρου, για 
εφαρμογές υδρονέφωσης 

τεμ. 1 120,00 120,00 

19 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου 4 στάσεων  

τεμ. 2 136,00 272,00 

20 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου 6 στάσεων  

τεμ. 2 156,00 312,00 

21 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου 8 στάσεων  

τεμ. 2 186,00 372,00 

22 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εσωτερικού χώρου 4 στάσεων 

τεμ. 2 90,00 180,00 
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23 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εσωτερικού χώρου 6 στάσεων 

τεμ. 2 100,00 200,00 

24 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εσωτερικού χώρου 8 στάσεων 

τεμ. 2 125,00 250,00 

25 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου 4 στάσεων 
επεκτάσιμος έως 16 στάσεις  

τεμ. 2 180,00 360,00 

26 
Προγραμματιστής ρεύματος 
εξωτερικού χώρου 8 στάσεων 
επεκτάσιμος έως 32 στάσεις  

τεμ. 1 335,00 335,00 

27 
Πλακέτα επέκτασης 3 
στάσεων  

τεμ. 2 49,00 98,00 

28 
Πλακέτα επέκτασης 9 
στάσεων  

τεμ. 2 180,00 360,00 

29 
Πλακέτα επέκτασης 4 
στάσεων  

τεμ. 2 70,00 140,00 

30 
Πλακέτα επέκτασης 8 
στάσεων  

τεμ. 2 125,00 250,00 

31 
Ηλεκτροβάνα 1" DC για 
προγραμματιστή μπαταρίας 

τεμ. 50 45,00 2.250,00 

32 
Ηλεκτροβάνα 1" ΑC για 
προγραμματιστή ρεύματος 

τεμ. 50 27,00 1.350,00 

33 
Πηνίο ηλεκτροβανών 
προγραμματιστή ρεύματος 

τεμ. 20 27,00 540,00 

34 
Πηνίο ηλεκτροβανών 
προγραμματιστή μπαταρίας 

τεμ. 20 38,00 760,00 

35 

Εκτοξευτήρας 
αυτοανυψούμενος (pop-up) 
στατικού τύπου με ύψος 
σώματος εως 15,5 cm 

τεμ. 150 4,30 645,00 

36 
Εκτοξευτήρας 
αυτοανυψούμενος (pop-up) 
γραναζωτός ακτίνας 5-14,5 m  

τεμ. 240 20,00 4.800,00 

37 

Ακροφύσιο 
αυτοανυψούμενου 
εκτοξευτήρα στατικού τύπου 
ρυθμιζόμενου τομέα 

τεμ. 500 2,90 1.450,00 
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38 
Ακροφύσιο pop-up στατικού 
τύπου ακτινωτής εκτόξευσης 

τεμ. 20 12,00 240,00 

39 
Σύστημα Υδρονέφωσης 
κομπλέ 4 υδρονεφωτών 

τεμ. 60 6,50 390,00 

40 
Σύστημα Υδρονέφωσης 
κομπλέ 2 υδρονεφωτών 

τεμ. 20 5,50 110,00 

41 
Πλαστικό φρεάτιο 10'' 
κυλινδρικό 

τεμ. 15 5,50 82,50 

42 
Πλαστικό φρεάτιο 12'' 
ορθογώνιο 

τεμ. 15 19,00 285,00 

43 
Πλαστικό φρεάτιο 14'' 
ορθογώνιο 

τεμ. 4 42,00 168,00 

44 
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων 
Φ16 και Φ20 

τεμ. 2.000 0,12 240,00 

45 Σφαιρικός κρουνός 1'' τεμ. 15 12,50 187,50 

46 Σφαιρικός κρουνός 3/4'' τεμ. 15 7,40 111,00 

47 Τεφλόν 15m x 19mm x 0,2mm τεμ. 60 2,00 120,00 

48 
Ρακόρ τεχνικής σύσφιξης 
22x3/4 θηλυκό 

τεμ. 15 3,20 48,00 

49 
Ρακόρ τεχνικής σύσφιξης 
22x3/4 αρσενικό 

τεμ. 15 3,10 46,50 

50 
Ρακόρ τεχνικής σύσφιξης 
22x22 

τεμ. 15 5,00 75,00 

51 
Ταυ τεχνικής σύσφιξης 22x3/4 
θηλυκό x 22 

τεμ. 15 6,50 97,50 

52 
Ταυ τεχνικής σύσφιξης 22x3/4 
αρσενικό x 22 

τεμ. 15 9,00 135,00 

53 
Ταυ τεχνικής σύσφιξης 
22x22x22 

τεμ. 15 9,00 135,00 

54 
Γωνία τεχνικής σύσφιξης 
22x3/4 θηλυκό 

τεμ. 10 8,00 80,00 

55 
Γωνία τεχνικής σύσφιξης 
22x3/4 αρσενικό 

τεμ. 10 5,00 50,00 

56 
Γωνία τεχνικής σύσφιξης 
22x22 

τεμ. 5 6,50 32,50 

57 Ταυ μεταλλικό γαλβανιζέ 1'' τεμ. 15 2,25 33,75 

58 Ταυ μεταλλικό γαλβανιζέ 3/4'' τεμ. 15 2,25 33,75 
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59 
Μαστός μεταλλικός γαλβανιζέ 
1'' 

τεμ. 15 1,25 18,75 

60 
Μαστός μεταλλικός γαλβανιζέ 
3/4'' 

τεμ. 15 1,25 18,75 

61 Γωνιά μεταλλική γαλβανιζέ 1'' τεμ. 5 1,47 7,35 

62 
Μούφα μεταλλική γαλβανιζέ 
1'' 

τεμ. 5 2,90 14,50 

63 Μαστός φρεατίου 1'' τεμ. 50 1,10 55,00 

64 
Γωνία φρεατίου 1'' θηλυκή- 
θηλυκή 

τεμ. 50 1,60 80,00 

65 
Γωνία φρεατίου 1'' αρσενική- 
θηλυκή 

τεμ. 50 1,50 75,00 

66 
Ταυ φρεατίου 1'' αρσ. - αρσ. - 
θηλ. 

τεμ. 50 2,30 115,00 

67 
Ταυ φρεατίου 1'' αρσ. - θηλ. - 
θηλ. 

τεμ. 50 2,70 135,00 

68 
Ταυ φρεατίου 1'' θηλ. - θηλ. - 
θηλ. 

τεμ. 50 3,40 170,00 

69 
Σύνδεσμος φρεατίου 1'' αρσ. - 
θηλ 

τεμ. 50 3,30 165,00 

70 
Σύνδεσμος φρεατίου 1'' θηλ. - 
θηλ 

τεμ. 50 3,30 165,00 

71 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ16xΦ16 

τεμ. 200 0,57 114,00 

72 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ16xΦ20 

τεμ. 100 0,69 69,00 

73 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ20xΦ20 

τεμ. 200 0,57 114,00 

74 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ20xΦ25 

τεμ. 100 0,83 83,00 

75 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ25xΦ25 

τεμ. 100 1,02 102,00 

76 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ32xΦ32 

τεμ. 50 1,73 86,50 

77 
Σύνδεσμος τύπου LOCK 
Φ25xΦ16 

τεμ. 100 1,10 110,00 

78 
Ταυ τύπου LOCK 
Φ16xΦ16xΦ16 

τεμ. 100 1,02 102,00 
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79 
Ταυ τύπου LOCK 
Φ20xΦ20xΦ20 

τεμ. 100 1,02 102,00 

80 
Ταυ τύπου LOCK 
Φ25xΦ20xΦ25 

τεμ. 25 1,74 43,50 

81 
Ταυ τύπου LOCK 
Φ25xΦ25xΦ25 

τεμ. 50 1,68 84,00 

82 
Ταυ τύπου LOCK 
Φ32xΦ25xΦ32 

τεμ. 10 3,36 33,60 

83 Γωνία τύπου LOCK Φ16 τεμ. 100 0,84 84,00 

84 Γωνία τύπου LOCK Φ20 τεμ. 100 0,90 90,00 

85 Γωνία τύπου LOCK Φ25 τεμ. 100 1,26 126,00 

86 Μαστός 1/2'' τεμ. 50 0,12 6,00 

87 Μαστός 3/4'' τεμ. 50 0,16 8,00 

88 Μαστός 1'' τεμ. 50 0,30 15,00 

89 Μαστός συστολικός 3/4x1'' τεμ. 50 0,19 9,50 

90 Μούφα 1/2'' τεμ. 100 0,41 41,00 

91 Μούφα 3/4'' τεμ. 100 0,42 42,00 

92 Μούφα συστολική 3/4x1/2'' τεμ. 100 0,41 41,00 

93 Ρακόρ Φ32x1'' τεμ. 25 1,20 30,00 

94 Ρακόρ Φ25x1'' τεμ. 50 0,80 40,00 

95 Ρακόρ Φ40x1'' τεμ. 25 2,60 65,00 

96 Ρακόρ Φ20x3/4'' τεμ. 50 0,40 20,00 

97 Ρακόρ Φ16x3/4'' τεμ. 50 0,40 20,00 

98 Σύνδεσμος κοχλιωτός Φ32 τεμ. 100 2,00 200,00 

99 Σύνδεσμος κοχλιωτός Φ40 τεμ. 50 3,40 170,00 

100 Σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50 τεμ. 20 5,30 106,00 

101 Ταυ κοχλιωτό Φ32 τεμ. 10 3,20 32,00 

102 Ταυ κοχλιωτό Φ40 τεμ. 10 6,00 60,00 

103 Ταυ κοχλιωτό Φ50 τεμ. 10 8,50 85,00 

104 Γωνιά κοχλιωτή Φ32 τεμ. 10 3,00 30,00 

105 Γωνιά κοχλιωτή Φ40 τεμ. 10 4,70 47,00 

106 Γωνιά κοχλιωτή Φ50 τεμ. 10 5,70 57,00 
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107 
Διαιρούμενος μαστός 
πολύβολτος 1/2''x1/2'' 

τεμ. 100 0,75 75,00 

108 
Διαιρούμενος μαστός 
πολύβολτος 1/2''x3/4'' 

τεμ. 100 0,92 92,00 

109 Σέλλα σφήνας Θηλ. Φ25x1/2'' τεμ. 100 1,30 130,00 

110 Σέλλα σφήνας Θηλ. Φ32x1/2'' τεμ. 100 1,40 140,00 

111 Σέλλα σφήνας Θηλ. Φ32x3/4'' τεμ. 100 1,50 150,00 

112 
Γωνία φις νιπέλ αρσενικό 
16Χ3/4'' 

τεμ. 100 0,55 55,00 

113 
Γωνία φις νιπέλ αρσενικό 
16Χ1/2'' 

τεμ. 100 0,75 75,00 

114 Καλώδιο 5 κλώνων μετ 100 1,25 125,00 

115 Καλώδιο 9 κλώνων μετ 150 2,70 405,00 

116 Καλώδιο 13 κλώνων μετ 150 3,50 525,00 

117 Δεματικά καλωδίων250 Χ 3,6  συσκ. 100 τεμ. 10 0,10 1,00 

118 Μπαταρία αλκαλική 9V τεμ. 500 3,50 1.750,00 

    ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 40.645,45 

    ΦΠΑ 23%: 9.348,45 

    ΣΥΝΟΛΟ: 49.993,90 
                                           
          
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου 

Καραμανλή 18), σε ημερομηνία που καθοριστεί από την περιληπτική  διακήρυξη του 

Δημάρχου. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η:  10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των 

προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω 

κωλύματος ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες 

υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της 

πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα 

ΑΔΑ: Ω482ΩΨΖ-ΞΚΨ



15 
 
 
 

επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσίευσης, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο 

και ώρα. 

 

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί για την 

υπηρεσία ξανά μετά από την έκδοση νέας περιληπτικής διακήρυξης του δημάρχου όπου θα 

ορίζει  νέα ημερομηνία. 

   Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα 

διενεργηθεί απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με  την κατάθεση  α) 

Οικονομικής Προσφοράς και β) μέρος των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 10 

της παρούσης και συγκεκριμένα :  

  

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 

σ΄αυτό  και το είδος των εργασιών τους, που  να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να μην έχει λήξει. 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ - εργαζόμενοι, ΟΑΕΕ – εταίροι, μέλη ΔΣ, συνεργάτες και ΤΣΜΕΔΕ 

- Μηχανικοί), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .  

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ) στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

4. 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. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ,με τα οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των 

όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων, καθώς και των 

εγκατεστημένων συστημάτων άρδευσης του Δήμου και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 
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7. Πιστοποιιτικό ISO 9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας του κατασκευαστή των 

υλικών:  σωλήνες (άρθρα 1-10),  σταλάκτες (άρθρο 12), προγραμματιστές (άρθρα 13-26),  

ηλεκτροβάνες (άρθρα 31-32) και εκτοξευτήρες (άρθρα 35-36) .   

8. Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων σε προμήθειες 

παρόμοιων υλικών Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, συνοδευόμενες από  τουλάχιστον τρεις  (3)  

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από Δημόσιο φορέα και τις αντίστοιχες συμβάσεις ή τρία (3) 

τουλάχιστον τιμολόγια από αντίστοιχες προμήθειες στον ιδιωτικό τομέα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο       

Προσφερόμενη τιμή  

 Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπερ 

τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στις 

αποθήκες του Δήμου. 

 Προσφορά που δεν  υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές  ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο 

πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο , θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το η τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα όλων των 

ειδών  απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την 

ποσότητα και τα είδη της μελέτης .  

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για επιμέρους είδος ή για μέρος 

μόνο των ποσοτήτων της . Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για 

ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Η προσφερθείσα χαμηλότερη τιμή παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο      (Τρόπος υποβολής προσφορών) 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν γραπτή 

προσφορά μέχρι και την  ημερομηνία και ώρα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της 

παρούσας 
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Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με οποιοδήποτε τρόπο, με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου 

Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Τυχόν έξοδα 

ασφάλισης, εκτελωνισμού και μεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόμενο. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που 

παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στην 

διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν. Αντίθετα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 

στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο :  

Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό 

προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένοι. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

(Α) Έλληνες Προμηθευτές 

(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές 

(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

(Δ) Συνεταιρισμοί 

(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
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Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Αποκλεισμός υποψηφίων (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν: 

 

1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305). 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 

προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις 

αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική 

κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν 

υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή 
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μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή 

ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, 

των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

 

2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 

3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

 

4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

 

5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

 

6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο 

και του ελληνικού δικαίου. 

 

7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και 

τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού 

δικαίου. 
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8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν 

για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού,  για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο         

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 

Επισημαίνουμε ότι με τον όρο προσφορά εννοούμε τα δικαιολογητικά της παρούσας, την 

τεχνική προσφορά, τα δείγματα και την οικονομική προσφορά. 

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά  σε δύο αντίγραφα 

(πρωτότυπα ή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου για τα δημόσια έγγραφα και φωτοτυπία εκ 

του επικυρωμένου από δικηγόρο για τα ιδιωτικά έγγραφα. )  

 

10.1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ΄αυτό  και το είδος των εργασιών τους, που  έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να μην έχει λήξει. 

10.2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ - εργαζόμενοι, ΟΑΕΕ – εταίροι, μέλη ΔΣ, συνεργάτες και ΤΣΜΕΔΕ 

- Μηχανικοί), κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .  

10.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ) στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

10.4. 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. 

10.5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ,με τα οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί 
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υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν 

σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

10.6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των 

όρων αυτής της διακήρυξης  και των σχετικών με αυτήν διατάξεων, καθώς και των 

εγκατεστημένων συστημάτων άρδευσης του Δήμου και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

10.7. Πιστοποιιτικό ISO 9001 εν ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας του κατασκευαστή των 

υλικών:  σωλήνες (άρθρα 1-10),  σταλάκτες (άρθρο 12), προγραμματιστές (άρθρα 13-26),  

ηλεκτροβάνες (άρθρα 31-32) και εκτοξευτήρες (άρθρα 35-36) .  

10.8. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ίση με το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης  

δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 23% ήτοι 812.91 €.  

10.9. Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων σε προμήθειες 

παρόμοιων υλικών Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, συνοδευόμενες από  τουλάχιστον τρεις  (3)  

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από Δημόσιο φορέα και τις αντίστοιχες συμβάσεις ή τρία (3) 

τουλάχιστον τιμολόγια από αντίστοιχες προμήθειες στον ιδιωτικό τομέα. 

10.10. Δελτίο Αποστολής των κατατεθειμένων δειγμάτων προς το Δήμο Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης,  για τα είδη που ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

10.11. Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή 

κοινοπραξία. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους 

συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι 

ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο.  

Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.  

Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν. 1599/86. Όταν αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της 

εταιρείας. Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία 

 

Οι συνεταιρισμοί: 

α) Όλα κατά περίπτωση τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
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β) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 7 του 

ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Οι Ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση (άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ).    

 

Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί 

με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο        

  Εγγυήσεις 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. 

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομόλογων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί 

στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το 

περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 

του ΕΚΠΟΤΑ.  

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της 

ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 
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Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά την λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 

Την ημερομηνία έκδοσης. 

Τον εκδότη. 

Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 

Τον αριθμό της εγγύησης. 

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού με τυχόν επαναλήψεις της. 

'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως 

“Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες 

από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.” 

Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

“Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον 

διαγωνισμό.” 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης σε κάθε 

επιμέρους σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι κατά τρείς (3) μήνες 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο ήτοι 15 μήνες . Το περιεχόμενο της εγγύησης 

διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26   του ΕΚΠΟΤΑ.  

Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο    

Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και 

κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα 

συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια και 

προσπέκτους της τεχνικής προσφοράς . Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. 

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική. 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει, 

επί ποινή απαράδεκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται 

η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του 

αναδόχου διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 

υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο :  

Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

1. Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης 

του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική 

επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα. 

2. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφημερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση. 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον: 

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του 

Κώδικα Δικηγόρων ή 

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη 

χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην 

Ελλάδα ή  

- έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο             

Ποιότητα Υλικών – Έλεγχος Αυτών – Δείγματα 

Τα προσφερόμενα είδη  πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των 

αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Υπηρεσίας. Εάν τα υλικά που θα 

προμηθευτεί ο Δήμος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν διαφορές 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 

αντικαταστήσει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. 

Ο διαγωνιζόμενος με την κατάθεση της προσφοράς, οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή 
αποκλεισμού, δείγματα για όσα είδη αναφέρεται ότι απαιτούνται στις ειδικές 
προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστολής προς το 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
 
Το κάθε δείγμα, επί ποινή  αποκλεισμού πρέπει: 
 

 Να βρίσκεται  σε ξεχωριστή σφραγισμένη συσκευασία  με ευκρινώς αναγραφόμενα  
τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείγματος, τον αντίστοιχο αριθμό και τίτλο του 
άρθρου της μελέτης, τη διακριτική εμπορική ονομασία του προϊόντος και τη 
σφραγίδα του προσφέροντα.  

 Να φέρει την επωνυμία του κατασκευαστή. 
 Να συνοδεύεται από Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, στο οποίο 

επιπλέον θα αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για όσα υλικά αυτό 
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απαιτείται από τις ειδικές προδιαγραφές.   
 Ειδικά για τους σωλήνες (άρθρο 1-6 ) θα προσκομιστούν  επιπλέον τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά υλικού της κατασκευάστριας εταιρείας, στα οποία θα αναγράφονται 
τουλάχιστον οι ζητούμενες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.   
 

Όλα τα δείγματα θα είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστή  κλειστή συσκευασία με τον τίτλο 
«ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι εμφανή, είτε δεν 
είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου είδους είτε δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή 
των δειγμάτων. Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του 
διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο           

Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις:  

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, δηλαδή «ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ BAΡHΣ  ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ». με κεφαλαία γράμματα.  

γ) Ο αριθμός διακήρυξης . 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

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

Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη '' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ''. Η τεχνική προσφορά θα 

περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον: α) τις τεχνικές περιγραφές των 

προσφερόμενων ειδών, β) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα προς τον ΔΗΜΟ στην 

οποία θα αναφέρει την χώρα προέλευσης και κατασκευής των σ ω λ ή ν ω ν  

( ά ρ θ ρ α  1 - 1 0 ) ,   σ τ α λ α κ τ ώ ν  ( ά ρ θ ρ ο  1 2 ) ,  π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ τ ώ ν  ( ά ρ θ ρ α  1 3 -
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2 6 ) ,   η λ ε κ τ ρ ο β α ν ώ ν  ( ά ρ θ ρ α  3 1 - 3 2 )  κ α ι  ε κ τ ο ξ ε υ τ ή ρ ω ν  ( ά ρ θ ρ α  3 5 - 3 6 )   

που προσφέρει, την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο/α) στα οποία θα 

κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα ανωτέρω είδη καθώς και 

τον τύπο και την εμπορική ονομασία αυτών, αν υπάρχουν και γ) τα αντίστοιχα 

τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ.  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. 

 

Τα προσφερόμενα δείγματα, ένα για κάθε είδος, κατατίθενται συσκευασμένα, με τον 

τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. 

 

    Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου.  

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους 

εκπροσώπους τους. 

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη 

της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και να μονογράφεται από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την 

ποσότητα και τα είδη της μελέτης .  

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης της 

προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις 
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διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής,  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή . 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δε θα γίνονται αποδεκτές. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους 

κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από 

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες 

εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται απ’ όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 

αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία 

ή κοινοπραξία. 

Τα δείγματα των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια 

επιστρέφονται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης, με 

μέριμνα και ευθύνη τούτων.  

ΑΡΘΡΟ 16ο       

Εμπιστευτικά στοιχεία της προσφοράς 

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 σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη 
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«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. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο        

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. 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 

διακήρυξη. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσμες. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου 

λήξης παράδοσης προσφορών 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 της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών, εκτός και αν συνεχίζεται η 

διαδικασία επίδοσης αυτών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια προβαίνει στο άνοιγμα 

των κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί (δεν αξιολογεί σ’ 

αυτή τη φάση τα δικαιολογητικά) στα πρακτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο 

διαγωνισμό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά αλλά με σαφήνεια. Στο κάθε 

δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθμός του φακέλου με την σειρά κατάθεσης και 

μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Οι εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την  

ένδειξη ''ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ'' και ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ'', δεν ανοίγονται, αλλά 

σημειώνεται σ’ αυτούς ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου και 

μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
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Στη συνέχεια η συνεδρίαση γίνεται μυστική, και η επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών που βρέθηκαν στους φακέλους. Αφού εξετάσει με λεπτομέρεια τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, για τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους και την εξακρίβωση 

της πληρότητας του υποβληθέντος κάθε φακέλου προσφοράς, αποφαίνεται για την 

αποδοχή των προσφορών ή μη. Στην δεύτερη περίπτωση αιτιολογεί τους λόγους 

απόρριψης της προσφοράς. Κατόπιν προσκαλεί στην αίθουσα όσους κατέθεσαν προσφορά, 

κι ενημερώνει τους συμμετέχοντες. Στους αποκλεισθέντες προμηθευτές αιτιολογείται ο 

λόγος αποκλεισμού τους κι επιστρέφονται η εγγύηση συμμετοχής και ο φάκελος της 

τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένοι, όπως κατατέθηκαν. Η Επιτροπή 

μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή τη 

συνεδρίαση, για την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό 

και να το ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, αφού προηγουμένως θα έχει 

ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν με απόδειξη ενημέρωσης, και να 

συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια κι εξετάζει τις προσφορές που εγκρίθηκαν, 

αν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα δείγματα. Η διαδικασία είναι η ίδια με 

την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού. Στους αποκλεισθέντες σ’ αυτή τη φάση 

προμηθευτές επιστρέφονται τα δικαιολογητικά  της τεχνικής προσφοράς, ως και ο φάκελος 

της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένος όπως κατατέθηκε. Η Επιτροπή μπορεί αν το 

κρίνει απαραίτητο να μη αποφασίσει αμέσως την ίδια ημέρα σ’ αυτή τη συνεδρίαση, για 

την οριστική απόφασή της ως προς τους συμμετέχοντες στη συνέχεια του διαγωνισμού, 

λόγω απόκλισης μεταξύ τεχνικής προσφοράς ενδιαφερόμενου και τεχνικών προδιαγραφών 

του διαγωνισμού, και να το ανακοινώσει σε επόμενη συνεδρίασή της, γιατί πιθανώς να 

απαιτηθεί περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων, αφού προηγουμένως θα έχει ενημερώσει 

τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν  με απόδειξη ενημέρωσης, και να συνεχιστεί η 

διαδικασία του διαγωνισμού κατόπιν.  

Εφόσον όμως η Επιτροπή αποφασίσει τη συνέχεια του διαγωνισμού, συνεδριάζει δημόσια 

κι ανοίγει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, αριθμεί και μονογράφει τις 

οικονομικές προσφορές κι ανακοινώνει μεγαλόφωνα το περιεχόμενο αυτών. Η επιτροπή 

οφείλει σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει τους συμμετέχοντες προμηθευτές για  αυτή τη 

διαδικασία,  για την ακριβή ημέρα και ώρα του ανοίγματος, όταν αυτό δεν γίνει την ίδια 

ημέρα σε συνέχεια των προηγούμενων σταδίων του διαγωνισμού. Μετά τα ανωτέρω η 
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Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ή τα πρακτικά ανάλογα με την εξέλιξη του 

διαγωνισμού, προτείνοντας, και γνωμοδοτώντας για τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις 

(υποβάλλεται κι αυτή συνημμένα), το αποστέλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού 

ή πρακτικών, και την κατακύρωση του αποτελέσματος.  

Οποιαδήποτε πληροφόρηση ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει με 

τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , ώστε αυτό ν’ αποδεικνύεται. 

 

Προσφορές που δεν είναι συνταγμένες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι 

υπογεγραμμένες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, 

που καταθέτει την προσφορά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις 

κατάθεσης προσφοράς από εταιρεία, το ίδιο ισχύει ότι και για τα φυσικά πρόσωπα, για τη 

νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών, πρέπει η προσφορά κι όλα τα σχετικά έγγραφα να 

φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας πάνω σ’ αυτά,  διαφορετικά αποκλείονται από τον 

διαγωνισμό. 

 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύμφωνες προς 

τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο         

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό τεσσάρων (4) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν 

από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 

ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του 

διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 19ο            

 Ενστάσεις 

Ένσταση 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 αποκλείσθηκε από αυτόν σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που  ανακύπτουν κατά το 

αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την 

επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή 

δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο 

αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομική 

Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά 

που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και 

είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τις διατάξεις του 

Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 

προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο                

Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

Α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης  και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αρ. 25/2016 μελέτη 

Β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Γ) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές  που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 
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Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει  την χαμηλότερη τιμή επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 

και τους όρους της διακήρυξης και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές . 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν  την ίδια τιμή και είναι σύμφωνες με 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. (Άρθρο 20 ΕΚΠΟΤΑ) 

Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, η επιτροπή του διαγωνισμού 

διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που είχαν ισότιμες προσφορές, παρουσία αυτών. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η δε 

σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση 

της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και 

η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο            

Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 

 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Το είδος. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιμή. 

δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το είδος. 

ε) Την απόφαση της κατακύρωσης, με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές 

τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
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στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 

ζ)  Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 

Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης: 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 

15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στη περίπτωση όμως αυτή, 

ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να 

υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον, η σύμβαση 

υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται 

παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση, αποστέλλεται 

σχετικό τηλεγράφημα ή ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή με FAX  στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας 

της Ελλάδος στο Εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και 

αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του 

Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο         

Διάρκεια σύμβασης 

Οι συμβάσεις της προμήθειας θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους και για 

12 μήνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο           

Συμβάσεις 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και σε ημερομηνία που θα ορίσει η κάθε αναθέτουσα 

αρχή, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

  α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 

  β) Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  γ) Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα. 

  δ) Την συνολική τιμή  που έχει προσφερθεί για τα υπό προμήθεια είδη. 

  ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

  ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

  η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

  θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

   ι) Τον τρόπο πληρωμής. 

 ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται 

αναπροσαρμογή. 

ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

ιγ) Την παραλαβή αυτών. 

 

Οι συμβάσεις για το Δήμο  τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή τους και για (1) ένα έτος.  
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Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της 

διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο 

ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, με την οποία συμφωνεί ο 

ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 

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. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση 

διαιρετού είδους, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο 

όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα 

από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο                 

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, κατόπιν εντύπου παραγγελίας 

που εκδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπου θα ορίζεται από 

την ανωτέρω παραγγελία. 

Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την παραγγελία , ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ εντός το 

αργότερα,  πέντε ( 5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. 
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Μείωση ποσότητας 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα 

των ειδών που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του 

αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.  

Η ποσότητα όμως που θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μισό της 

συνολικής που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο              

 Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να 

υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 

ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, 

παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 

11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α». 

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του 

φορέα. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ 

αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ΑΡΘΡΟ 26ο                   

Τρόπος πληρωμής 

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή τμηματικά μετά την 

προσκόμιση των παραστατικών, για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 

συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα 

αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) 

"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

v.Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο της εκτέλεσης της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις του 

Δημοσίου, τρίτων, εισφορές κλπ. Συμπληρωματικά θα υπάρχει και κράτηση  0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.(σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1129/21-11-

2012 έγγραφό της ), που καταβάλλεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο                        

Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το 

Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης , 

Δ/νση: Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή , αρ. 18,     Τ. Κ. 16673, αρμόδιος υπάλληλος : Α. 

Ασημακόπουλος – Δ. Μπιτέλης , τηλ. 213 2019955 , 213 2020131, Fax. 213 2020059, e-mail: 

promithies@vvv.gov.gr. 

Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο είναι διαθέσιμο στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr  

Υποχρέωση των υποψήφιων αναδόχων για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η λήψη του 

τεύχους και της πρωτότυπης σφραγισμένης και αριθμημένης οικονομικής προσφοράς από 

το Τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – 

Βουλιαγμένης με κόστος λήψης της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται 

στο ποσό  των 5 €.  
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ΑΡΘΡΟ 28ο             

Δημοσίευση-Τοιχοκόλληση 

 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της  

αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07 , δύο (2)  τοπικές 

εβδομαδιαίες εφημερίδες. 

Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – 

Βούλας - Βουλιαγμένης,  

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το 

Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που 

ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 39ο 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Π. Δ/τος 118/2007, του Ν. 2286/95 και της Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών 

11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 

διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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