
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Διεύθυνση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 

Ελευθερολακώνων, T.K. 23200 – Γύθειο 
 

    

 

Πληροφορίες   :  Ελένη Βάλβη 

Τηλέφωνα : 2733360334 

Fax : 2733023813 

e-mail              :  elvalvi@1315.syzefxis.gov.gr 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                                 813/2013 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ανοικτού  δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθειας  δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων 

συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης» με κριτήριο 

κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά . 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις: 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/01-02-95), 

  2. Τις διατάξεις  του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23-3-93), 

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 περί των μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των  αυτοκινήτων 

οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων και συρμών κυκλοφορούντων επί 

των οδών της χώρας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

  5.  Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού έτους 2013. 
  6. Την με αριθμ. 48/2013 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, 

  7. Την αρ. 1 απόφαση Π.Ε.Π. του προγράμματος με αριθμ. πρωτ. 3113/08-08-2013. 

  8. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια  

Β)  Την αριθμ.  225/2013 Α.Δ.Σ με την οποία έγινε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 

και δημιουργήθηκε ο νέος Κ.Α.Ε. 20.7131.0004 με τίτλο «Προμήθειας δύο (2) καινοτόμων 

βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης» 

ποσού 123.000,00 € και  εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων 

συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης και την έγκριση της αριθμ. 

48/2013 μελέτης με τίτλο Προμήθειας: «Δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης 

διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης». 
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Γ)  Την αριθμ. 320 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   με την οποία έγινε  διάθεση πίστωσης   

και   έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων 

συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης. 
Δ)  Την αριθμ. 360 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   με την οποία  έγινε ο καθορισμός 

όρων διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης 

διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια δύο (2) καινοτόμων 

βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης», 

συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 123.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη προσφορά.  
 
Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

Άρθρο 1ο - Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός 

Ελευθερολακώνων, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών στις 22-11-2013, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

2. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών και ώρα λήξης ορίζεται  10:00 π.μ. 

Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας, λήγει η προθεσμία παραλαβής των 

προσφορών.                                                       

                        

Άρθρο 2ο  

Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν εγκριθεί με την αριθμ.  320/2013 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και 

επισυνάπτονται στο τέλος του σχεδίου της προκήρυξης. 

 

Άρθρο 3ο - Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ  

δ) Συνεταιρισμοί. 

 

Άρθρο 4ο  -  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίσης με το 5% της συνολικής   

προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης, ήτοι έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ 

6.150,00 €). 

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το ο-

ποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν: 

        - υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και  

        - υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης,  

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια 
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αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

   Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

παραγράφων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 

 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό ίσης με το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης. 

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 

-  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και  

-  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

5.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ‘Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης 

πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας. 

 

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

παραπάνω. 

2.  Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν: 

-  υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη α-

νάλογη κατάσταση και  

-  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, α-

ναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): 

1.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση. 

2.  Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις 

οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους 

είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις 

ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο 

από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς 

μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3.  Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και 

κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το 
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οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή 

τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 

   

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να 

προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα: 

1.  Υπεύθυνη δήλωση, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός και αν στην 

προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο 

διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 

2. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. 

3.  Δήλωση διαγωνιζόμενου, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς 

δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

4.  Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό 

παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της 

επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών 

της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και αν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο 

παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από το Δήμο. 

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 διενεργεί 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 έκδοσή τους εκτός του 

πιστοποιητικού του επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν τη διενέργεια 

του διαγωνισμού - θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 

μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής 

του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν 

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 

προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους 

προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί 

να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του 

δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όσα από τα 

δικαιολογητικά αυτά, εκτός της εγγυητικής συμμετοχής, δεν υποβληθούν με την προσφορά, 

μπορεί να γίνονται δεκτά εφόσον υποβληθούν το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Επιπλέον και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία οι 

τεχνικές δυνατότητες και η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των 

προμηθευτών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα κάτωθι: 

 Επίσημα πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης κατά ISO  

 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ποιοτικού ελέγχου των 

προϊόντων που παράγει. 

 

Άρθρο 5ο   -  Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στις 22-11-

2013, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 10:00 π.μ., αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόμενους με 

την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή από εκπροσώπους αυτών προσκομίζοντας στην περίπτωση 

αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού 

εργάσιμη ημέρα. 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια 

του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας 
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διαγωνισμών πριν τη λήξη προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 6ο  -  Προσφορές - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

α. την έκπτωση επί τοις εκατό (%) αριθμητικά και ολογράφως. 

β. το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος, 

2. Προσφορές, που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της έκπτωσης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση ή δεν 

δίδεται ενιαία έκπτωση για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο  - Ισχύς προσφορών 

1.Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να 

παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες, χωρίς οι 

διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.  

 

Άρθρο 8ο  -  Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην 

Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα επίσημα, εκτός από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. 

 

Άρθρο 9ο  -  Προσκόμιση δείγματος 

Η προσκόμιση δείγματος είναι υποχρεωτική, εφόσον η επιτροπή αξιολόγησης το ζητήσει, σε 

τόπο και χρόνο που θα καθορισθεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίησή της και σε εύλογο 

χρόνο. 

 

Άρθρο 10ο  -  Φάκελος προσφοράς 

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα. 

2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή 

αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά 

σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Οι λέξεις «ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ». 

β. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο της 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 

α. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 4 της παρούσας 

διακήρυξης, με την σειρά που αναφέρονται και κατάλληλα δεμένα, ώστε να μην υπάρχει 

πρόβλημα απώλειας τους καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.  

β. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που έξω από αυτόν 

θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που 

αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο 

αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

γ Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που έξω από 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που 

αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο 

αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. Στην προσφορά αυτή θα περιλαμβάνονται 

όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τον 
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τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του ΦΠΑ και των τελών για τα οποία ο 

Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσφορά που δίνει την τιμή σε συνάλλαγμα 

ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας. 

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

παραλαμβάνει και από-σφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν 

διορθώσεις, μονογράφει και  σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ 

αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

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

διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή 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 διευκρινίσεις 

που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία που ζητήθηκαν. 

8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 

- την έκπτωση επί τοις εκατό (%) αριθμητικά και ολογράφως  

- το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος, 

10. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

 

Άρθρο 11ο   -  Τόπος και χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός 

Ελευθερολακώνων,  στις 22-11-2013 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. κατά την 

οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.                                      

 

 

Άρθρο 12ο  - Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην 

επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα 

τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα 

τους αποσταλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον 

διαγωνισμό τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 

οικονομικές προσφορές. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, μετά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής ένστασης και εκδίκαση αυτής. 

 

Άρθρο 13ο - Προέλευση των προσφερομένων υλικών 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει 

τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του καθώς και  το ποσοστό 
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συμμετοχής στη  διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις 

φάσεις. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά 

την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου, που δηλώθηκε.  

Αν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική 

απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος, από 

διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια 

απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται 

για τη κατά-σκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους 

διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (άρθρο 18 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ). 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό 

τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, 

πρέπει να επισυνάψουν σ΄ αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι 

αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στο προμηθευτή 

υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 18 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ). 

                                                                                                      

Άρθρο 14ο   -  Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής 

αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν, ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 

επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

Άρθρο 15ο  -  Εκπτώσεις προσφοράς 

1. Το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς, για 

παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου. 

2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση ή δεν 

δίδεται ενιαία έκπτωση για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της έκπτωσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επίσης θα αναφέρεται: 

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 

Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος (σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος 

απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο. 

file://Oikonomiki5/../../../../../Users/user5/Downloads/ΜΕΛΕΤΕΣ/ΜΕΛΕΤΕΣ%20ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ%20-%20ΕΡΓΑΣΙΩΝ/dina/Τα%20έγγραφά%20μου/11389_93ar26.doc
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Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι 

στις τιμές των μερών. 

 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

 

Άρθρο 16ο  -  Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη  συμφερότερη 

προσφορά 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη η συμφωνία με τις τεχνικές προ-

διαγραφές της διακήρυξης, ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

Επίσης θα εξετασθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η οικονομική τους 

κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. 

 

Άρθρο 17ο - Κατακύρωση 

1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 

προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. 

2. Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος 

της υπό προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. 

3. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης 

ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 50% όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας 

ποσότητας μέχρι ποσοστού 50%. 

4. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος. 

 

Άρθρο 18ο   -  Διοικητικές προσφυγές 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της 

νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή. 

2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία 

ως εξής: 

2.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

2.2 Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά 

τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή κατά της 

συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτήν κατά του οποίου 

στρέφεται. 

 Στην περίπτωση 2.2 δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

 Στην περίπτωση 2.1 της προηγούμενης παραγράφου η προσφυγή εξετάζεται από τη 

Οικονομική Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (05) εργάσιμες 

ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

 Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 

7 Ν. 2839/00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 19ο  -  Χρόνος παράδοσης 

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να παραδοθεί   εντός δέκα (10) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης,   εγκατεστημένο και στους χώρους που θα υποδείξει ο 

Δήμος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να παρατείνεται με επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ). 

Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης 

του προμηθευτή εκπτώτου. 

 

Άρθρο 20ο -  Χρόνος παραλαβής 
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Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο έξι (6) ημερών από τη παράδοση του είδους, στον 

οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή των δειγμάτων 

για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή.  

 

Άρθρο 21ο    -   Τρόποι πληρωμής 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. 

Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους 

πληρωμής: 

α. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.  

β. Ι. Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς ΦΠΑ μετά την υπογραφή της σύμβασης με κατάθεση 

ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

ΙΙ. Το 20% της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, μετά την μακροσκοπική παραλαβή, αν προβλέπεται, του 

είδους (το ποσοστό αυτό καταβάλλεται στον προμηθευτή ανεξάρτητα του αν έλαβε ή όχι 

προκαταβολή). 

ΙΙΙ. Το υπόλοιπο με τον αναλογούντα στη συνολική συμβατική αξία ΦΠΑ μετά την οριστική 

παραλαβή του είδους. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο 

τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος 

πληρωμής.  

γ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εκτός από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και 

άλλους πρόσθετους τρόπους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωμα αποδοχής ή όχι, του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας 

από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 30% όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας 

μέχρι ποσοστού 30%. 

 

Άρθρο 22ο    -   Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 

προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς, μέσα σε 

έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να 

παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 

 

Άρθρο 23ο   -   Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, μία (1) τοπική 

εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Επίσης να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος δημοσίων συμβάσεων). 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (αρμόδια  υπάλληλος  Ελένη Βάλβη, τηλ.: 2733360334,  fax. 2733023813). 

 
 

 

  Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 
 
 

Πέτρος Ανδρεάκος 
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