ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Καλπάκι, 22 /04 / 2014
Αρ. πρωτ.: 4772

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Συντήρηση αντλιοστασίων ∆ήµου»
Ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου διακηρύσσει πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για
την «Συντήρηση αντλιοστασίων ∆ήµου» για τις ανάγκες του ∆ήµου Πωγωνίου, µε κριτήριο
κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό (%) επί της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης που περιγράφεται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ
Ο ανάδοχος θα εκτελεί µέχρι τέλος του έτους µε δική του ευθύνη και δαπάνη τις εργασίες:
• Συντήρησης – επισκευής ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχιο είτε αυτός εργάζεται σε
γεώτρηση είτε σε δεξαµενή
• επισκευή – συντήρηση στροβίλων
• επισκευή άξονα στροβίλων
• επισκευή φτερωτών στροβίλων
• έλεγχος – επισκευή – αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων (ρελέ ισχύος, γεν.
διακόπτης, επιτηρητές ελέγχου καλής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήµατος)
• Καθαρισµός και αντικατάσταση κινητών µερών βαλβίδων αντεπιστροφής
• Αντικατάσταση – επισκευή – έλεγχος βανών δικτύου
• Επισκευή – συντήρηση σωληνώσεων καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου
• Επισκευή – συντήρηση φλοτέρ στάθµης πληρώσεως δεξαµενής
• Επισκευή – συντήρηση κινητήρα (περιέλιξη, κουζινέτα, δαχτυλίδια)
• Γρασαρίσµατα – λίπανση κινητών µερών αντλητικών συγκροτηµάτων.
• Εργασίες µε χρήση του κατάλληλου γερανού για την κατάλληλη έλξη για κάθε
περίπτωση.
Η προµήθεια των υλικών για την διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών επιβαρύνει τον
Ανάδοχο. Οι συµβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο ανά ∆ηµοτική Ενότητα ως εξής:
∆.Ε. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ
• Τ.Κ. Παρακαλάµου (2 αντλιοστάσια), Κουκλιών, Μαζαρακίου, Βροντισµένης, Ιεροµνήµης
Καταρράκτη, Μαυρονόρους, Σιταριάς.
∆.Ε. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
• Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου (3 αντλιοστάσια), Βασιλικού, Αγίου Κοσµά, Ωραιόκαστρου.
∆.Ε. ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
• Τ.Κ. ∆ελβινακίου, Βήσαννης (2 αντλιοστάσια), Αργυροχωρίου, Καστάνιανης, Κεράσοβου,
Κρυονερίου, Λίµνης, Μαυρόπουλου, Περιστέρι (2 αντλιοστάσια), Στρατίνιστα, Τεριάχι,
Φαράγγι, Χαραυγή (2 αντλιοστάσια).
∆.Ε. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ
• Τ.Κ. Καλπακίου, ∆ολιανών, Άνω Ραβένιων, Γεροπλάτανου,
Μαυροβουνίου, Νεγράδων (2 αντλιοστάσια), Χρυσόραχης.

Κάτω

Ραβένιων,

∆.Ε. ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ
• Τ.Κ. ∆ηµόκορης, Ψηλόκαστρου, Βραστοβάς.
∆.Ε. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ
• Τ.Κ. Πωγωνιανής (2 αντλιοστάσια), ∆ολού, ∆ρυµάδων, Σταυροσκιάδι.
Επιπλέον ορίζεται ότι:
Θα συσταθεί από το ∆ήµο µια τριµελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται απαραίτητα από
έναν υδραυλικό, τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και τον Τοπικό Πρόεδρο – εκπρόσωπο της Τ.Κ στην
οποία βρίσκεται το αντλιοστάσιο και η οποία θα αξιολογεί την αναγκαιότητα συντήρησης και
επισκευής, βάση αυτοψίας που θα διενεργεί και κατόπιν εισήγησης – τεχνικής έκθεσης που θα
συντάσσεται από τον ανάδοχο. Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε
µορφής εργασίας χωρίς την γνωµοδότηση της ανωτέρω επιτροπής.
Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει την αντικατάσταση των υλικών και θα παραλαµβάνει τα
αντικατασταθέντα αναλώσιµα.
Όταν θα υπάρξει βλάβη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την επισκευάσει άµεσα εντός της
ίδιας ηµέρας ειδάλλως θα υπόκειται σε ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 12 της παρούσης.
Οι επί µέρους προτεραιότητες θα δίνονται µε εντολή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα είναι πρόχειρος, µειοδοτικός.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 73.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α (23%).
Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά (µεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης).
ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3.1. Στον υπόψη διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονοµικοί
φορείς (επιχειρήσεις) παροχής των ζητουµένων υπηρεσιών (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) . Οι
ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συµπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούµενη
εµπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους.
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού στην επιτροπή διαγωνισµού
του ∆ήµου Πωγωνίου κάθε επίσηµο παραστατικό πού θα αποδεικνύει την εµπειρία τους σε ανάλογες
εργασίες. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, τον απαιτούµενο εξοπλισµό, τα
απαιτούµενα αδειοδοτηµένα µέσα για την εκτέλεση των οριζοµένων στην παρούσα διακήρυξη
εργασιών.
Οι συµπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να λάβουν
ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Όµως για την υπογραφή της
σύµβασης θα πρέπει να συσταθεί Κοινοπραξία µε σκοπό την εξυπηρέτηση της σύµβασης. Η νοµική
µορφή της εταιρείας, το περιεχόµενο του συστατικού έγγραφου και οι υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στον Ανάδοχο παρουσιάζονται αναλυτικά στα τεύχη του διαγωνισµού.
Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο διαγωνισµό µιας επιχείρησης σε
περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα διαγωνιζοµένων).
3.2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
3.3. ∆ικαίωµα απόρριψης προσφοράς
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, ανεξάρτητα από
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός.
Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον
προσφέροντα.

Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου ρητά
αναφέρονται τέτοια όρια.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
4.1. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται είτε από το ∆ήµο Πωγωνίου – Τεχνική Υπηρεσία [έδρα
Καλπάκι] είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.1366.syzefxis.gov.gr) µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας.
4.2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της
παρούσας διακήρυξης καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισµού έως
και 5 ηµέρες πριν από την ηµέρα της δηµοπρασίας από το ∆ήµο Πωγωνίου [έδρα Καλπάκι], στο
τηλέφωνο 26533 60119 πληροφορίες Τάγκα ∆ροσούλα
Η υποβολή προσφοράς σηµαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων
ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης
ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Πωγωνίου µέχρι την ηµέρα του
διαγωνισµού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ήτοι
30-04-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου (έδρα Καλπάκι).
5.2. Επίσης οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται και στη ∆/νση: ∆ήµος Πωγωνίου, Καλπάκι
Ιωαννίνων Τ.Κ. 44004, µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα
παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού,
µε ευθύνη του προσφέροντος.
5.3. ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ώρα ή ηµέρα
είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα
επιστρέφονται στους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον τρόπο υποβολής και το
περιεχόµενο του φακέλου τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να
υποβάλει την προσφορά του µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που ονοµάζεται "ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" στο έξω µέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού και στο πάνω
µέρος αριστερά η επωνυµία του διαγωνιζοµένου, η επαγγελµατική του διεύθυνση και το όνοµα και
το τηλέφωνο του αντικλήτου του. Οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων θα πρέπει να υποβληθούν σε
δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθµηµένες τις
σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι µονογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του
διαγωνιζόµενου και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, το άλλο µπορεί να περιέχει
απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων.
Ο "ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" θα περιέχει το φάκελο µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" και το φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" οι οποίοι θα είναι
σφραγισµένοι.
6.1. Ο φάκελος µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" θα περιέχει επί ποινή
αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού 1.200,00 ευρώ και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 παράγραφος 10.1
2) Αίτηση συµµετοχής στον διαγωνισµό (µε τη µορφή επιστολής προς τον ∆ΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ)
στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύµπραξη), που απαρτίζουν
τον διαγωνιζόµενο και που υποβάλλουν την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από
το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (ή σε περίπτωση σύµπραξης από τους νοµίµους
εκπροσώπους, όλων των συµµετεχόντων στη σύµπραξη), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά
συµµετοχής κάθε συµµετέχοντος στη σύµπραξη, ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος (µε τα
πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) του διαγωνιζόµενου.
3) Καταστατικό εταιρείας ή απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου
ή οργάνου κάθε συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό,
για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη σύµπραξη (σε περίπτωση σύµπραξης), για τον

ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης
όλων των συµµετεχόντων στη σύµπραξη (σε περίπτωση σύµπραξης), για το ποσοστό συµµετοχής
του (σε περίπτωση σύµπραξης) και τον ορισµό του Αντικλήτου.
4) Σύσταση νοµικού προσώπου :
Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού
προσώπου κάθε συµµετέχοντος στον διαγωνιζόµενο και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα
αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο.
5) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
6) Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόµενος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρόµοιας διαδικασίας.
7) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει
καταδικαστεί για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, επίσης ότι ο διαγωνιζόµενος
δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή βάσει απόφασης η
οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
8) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλεισθεί από
διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου (προκειµένου δε για αλλοδαπούς, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί
από αντίστοιχη αρχή).
9) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενηµερότητα).
10) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος
είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα).
11) Αποδεικτικό εγγραφής στο Επαγγελµατικό Μητρώο της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, µε
τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας αυτής, σύµφωνα µε το Άρθρο 46 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Η Ένορκη ∆ήλωση που
αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου
υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, την σαφήνεια και την δυνατότητα έκδοσης των
επιµέρους δικαιολογητικών. Για τους διαγωνιζόµενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το
νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο
της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
12) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας
Προκήρυξης και της σχετικής µελέτης, της οποίας ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση,
- ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
- η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών
- όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλουν στο διαγωνισµό είναι αληθή και ότι έχουν
επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων ή η παράληψη υποβολής στοιχείων που απαιτούνται
συνιστούν λόγο αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό.
Σε περίπτωση σύµπραξης,
όλα τα ανωτέρω έγγραφα στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά υποβάλλονται για κάθε
συµπράττουσα εταιρεία χωριστά. Επιπλέον πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις των νοµίµων
εκπροσώπων κάθε συµπράττουσας εταιρείας χωριστά ήτοι:

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου κάθε συµµετέχοντος στη σύµπραξη ότι δεν
συµµετέχει έµµεσα ή άµεσα στον παρόντα διαγωνισµό σε περισσότερες από µία συµµετοχές
(σχήµατα διαγωνιζοµένων).
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου κάθε συµµετέχοντος στη σύµπραξη που θα
αναφέρονται ρητά:
α) Η αποδοχή της σύµπραξης για την από κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της
σύµβασης.
β) Ο τρόπος κατανοµής της συµµετοχής µεταξύ των εταιρειών που απαρτίζουν τη σύµπραξη,
γ) Το διορισµό µίας από τις συµπράττουσες εταιρείες ως κοινός αντιπρόσωπος της σύµπραξης
απέναντι στο ∆ήµο Πωγωνίου καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η οποία θα έχει την ανέκκλητη
εντολή και πληρεξουσιότητα των υπολοίπων εταιρειών για να εκπροσωπεί την σύµπραξη και να
δεσµεύει τις συµπράττουσες εταιρείες απέναντι στο ∆ήµο Πωγωνίου και γενικότερα να ενεργεί και
δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της σύµβασης.
δ) Ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µία από αυτές για τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύµβαση απέναντι στο ∆ήµο Πωγωνίου και
ε) Η δέσµευση ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό
έγγραφο, που θα προσκοµίσουν στο ∆ήµο Πωγωνίου, στο οποίο θα συµπεριλάβουν υποχρεωτικά
όλα τα παραπάνω στοιχεία α,β,γ,δ αναφερόµενα. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και όπου
κατωτέρω αναφέρονται υπεύθυνες δηλώσεις, θα είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ή
ένορκες βεβαιώσεις προκειµένου περί αλλοδαπών.
13) Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα του
διαγωνιζοµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζοµένου να παρέχει τις ζητούµενες υπηρεσίες, εκτιµάται βάσει της
τεχνογνωσίας του, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και της αξιοπιστίας του. Η τεχνική
ικανότητα αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία επί ποινή αποκλεισµού οφείλουν να
υποβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι:
α) Την απαιτούµενη εγγραφή σε επαγγελµατικά µητρώα
β) ∆υναµικότητα του εξοπλισµού (επαγγελµατικά αυτοκίνητα, εξειδικευµένο προσωπικό).
6.2 Ο Φάκελος µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει την οικονοµική πρόταση
των διαγωνιζοµένων.
Η ζητούµενη αµοιβή θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2 και θα αποτελεί το
χρηµατικό αντάλλαγµα από τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 της παρούσης.
Ρητά δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τέσσερις (4) µήνες προσµετρούµενοι
από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ∆ήµος θα απευθύνει ερώτηµα προς τους
συµµετέχοντες, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

8.1. Παραλαβή, αποσφράγιση των προσφορών.
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ώρα και τόπο που
προσδιορίζονται στο άρθρο 4, από την επιτροπή διαγωνισµού. Προσφορές που αποστέλλονται
ταχυδροµικά ή µέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαµβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου Πωγωνίου µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού, µε
ευθύνη του προσφέροντος.

Η επιτροπή διαγωνισµού παραλαµβάνει τις προσφορές των διαγωνιζοµένων και καταγράφει την
επωνυµία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσής τους. Με
την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού
παραλαµβάνει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και
καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυµίες των αντίστοιχων
διαγωνιζοµένων, οπότε και κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών.
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού αποσφραγίζει τους "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" µε τη
σειρά καταγραφής των στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων µε την ένδειξη
"∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Εάν µέσα στο "ΦΑΚΕΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" δεν υπάρχουν και οι δυο φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και
επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωµα ένστασης.
Μετά αποσφραγίζεται ο φάκελος µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", µονογράφονται όλα τα
έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν υπάρχουν όλα τα προβλεπόµενα από την
παρούσα προκήρυξη έγγραφα.
8.2. Έλεγχος δικαιολογητικών.
Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού σε µυστική συνεδρίαση προβαίνει σε λεπτοµερή έλεγχο
των δικαιολογητικών εγγράφων και έπειτα παρουσία των διαγωνιζοµένων ανακοινώνει όποιες
προσφορές γίνονται δεκτές.
Είναι δυνατόν, λόγω έλλειψης χρόνου σε σχέση µε τον όγκο των εγγράφων, η επιτροπή να διακόψει
τη συνεδρίαση της και να συνεχίσει τον έλεγχο των φακέλων σε επόµενες συνεδριάσεις.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επιτροπή να προσδιορίσει την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος και να τη γνωστοποιήσει έγκαιρα στους διαγωνιζόµενους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι
στο χρονικό διάστηµα που ενδεχοµένως µεσολαβήσει µέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω
διαδικασίας, οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να προβούν σε συµπλήρωση του φακέλου ή σε
αντικατάσταση εγγράφων.
8.3. Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση της προηγούµενης φάσης του διαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της
διαδικασίας εκδίκασης από το ∆.Σ. του ∆ήµου τυχόν αντιρρήσεων, η επιτροπή προβαίνει στο
άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση.
Ως ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος, η προσφορά του οποίου είναι η χαµηλότερη µε την
επιφύλαξη ότι θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα θα έχει την
απαιτούµενη εµπειρία και εν γένει τη δυνατότητα προκειµένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις
απαιτήσεις της εν λόγω υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού υπηρεσία µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της περίληψης της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δηµοπρασίας µπορεί να υποβληθούν µόνο από επιχειρήσεις που
συµµετέχουν στο διαγωνισµό η αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του.
Επί της διεξαγωγής της δηµοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στη διενεργήσασα την δηµοπρασία
επιτροπή ή στον ∆ήµο µέχρι και την επόµενη από την διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµης
ηµέρας ή της επόµενης του αποτελέσµατος στην περίπτωση εξετάσεως και αξιολογήσεως των
προσφορών (παρ. 5 του άρθρου 19 του Π∆ 28/80). Οι κατατιθέµενες ενστάσεις πρωτοκολλούνται
και διαβιβάζονται αυθηµερόν στην διενεργήσασα την δηµοπρασία επιτροπή.
Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει το πρακτικό της δηµοπρασίας στην Οικονοµική Επιτροπή,
αµέσως µετά την παρέλευση της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων µετά της, επί των
ενστάσεων αυτών γνώµη της, κατά τα άλλα σύµφωνα µε το Π∆ 28/80 και το Ν 3886/2010.
ΑΡΘΡΟ 10ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

10.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόµενο εγγύηση
συµµετοχής υπό µορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
χώρα - µέλος της EE (µε επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά), ύψους 2% επί του προϋπολογισµού
της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού 1.200,00 ευρώ.
Η εγγυητική επιστολή θ' απευθύνεται στον ∆ήµο Πωγωνίου, θα έχει τα στοιχεία του συµµετέχοντος,
τον τίτλο του διαγωνισµού, το ποσό και θα περιλαµβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το
δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να
καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ένσταση ή αντίρρηση µέσα σε ένα (1) µήνα από τη σχετική
ειδοποίηση.
Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) µήνες και θα επιστραφεί στους
δικαιούχους, εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος
τού διαγωνισµού, µε εξαίρεση αυτήν τού αναδόχου, πού θα επιστραφεί µε την υπογραφή της
σύµβασης και την κατάθεση, εκ µέρους του, των από αυτήν προβλεποµένων εγγυήσεων.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή, πρέπει να καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη
όλων των συµπραττόντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώµα αυτής.
10.2. Εγγύηση καλής εκπλήρωσης των όρων της σύµβασης
Για την καλή εκπλήρωση των όρων της σύµβασης , ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται κατά τη
υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή, τραπέζης πού λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε χώρα - µέλος της EE (µε επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά), ποσού ίσου µε το 5% του
ποσού που θα αναγράφεται στην σύµβασή του. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον ∆ήµο
Πωγωνίου. Θα έχει τα στοιχεία του συµµετέχοντος, τον τίτλο του διαγωνισµού, το ποσό και θα
περιλαµβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και
αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ένσταση
ή αντίρρηση µέσα σε ένα (1) µήνα από τη σχετική ειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 11ο. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται από την Ο.Ε. του ∆ήµου Πωγωνίου,
µετά από εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ο ∆ήµος Πωγωνίου διατηρεί το δικαίωµα, καθ' όλο το χρόνο µεταξύ της διεξαγωγής του
διαγωνισµού και της έγκρισης του αποτελέσµατος, να µαταιώσει ή ακυρώσει το διαγωνισµό,
α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον η παρατυπία επηρεάζει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού
β. αν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον ∆ήµο
γ. αν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των
διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού.
Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται µόνον µετά από ακύρωση της από την Εποπτεύουσα
Αρχή, ή τη µη έγκριση της. Επίσης η δηµοπρασία αυτή δύναται να επαναληφθεί άπαξ λόγω
ασύµφορου αποτελέσµατος, κρινόµενου τούτου µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζηµιώσει τους διαγωνιζοµένους
για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζηµία που θα έχουν υποστεί για την προετοιµασία και υποβολή της
προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί
ή ακυρωθεί ή µαταιωθεί ο διαγωνισµός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο
ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΥΜΒΑΣΗ - ∆ΑΠΑΝΕΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος από την Ο.Ε. του ∆ήµου Πωγωνίου, ανακοινώνεται το
αποτέλεσµα στον µειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, µαζί µε την πρόσκληση
κοινοποιείται στον ανάδοχο (εγγράφως και µε αποδεικτικό επίδοσης) και η εγκριτική απόφαση και ο
οποίος οφείλει να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου Πωγωνίου εντός 5 ηµερών για την υπογραφή
της σύµβασης , προσκοµίζοντας :
α. Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 10.1 και 10.2 της παρούσας.

β. Εξοφληµένα τα τιµολόγια δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Η µετά την κατακύρωση
οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση ανάληψης των συµβατικών υποχρεώσεων θα έχει ως
συνέπεια, µε απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου Πωγωνίου:
α. την κατάπτωση υπέρ του ∆ήµου Πωγωνίου της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό
ως ποινική ρήτρα
β. κάθε άλλη αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµία ή διαφυγόν κέρδος του ∆ήµου Πωγωνίου.
Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος Πωγωνίου δικαιούται να κατακυρώσει το διαγωνισµό στον επόµενο
µειοδότη, εφόσον ισχύει η προσφορά του και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
διαγωνισµό ή να τον επαναλάβει µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους.
Σε περίπτωση που µε ευθύνη του αναδόχου δεν θα υλοποιηθεί η σύµβαση µέσα στις
προθεσµίες που ορίζονται στη παρούσα, ο ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα µισό τοις εκατό
(0,5%) επί της συνολικής αξίας της σύµβασης για κάθε ηµέρα καθυστέρησης για την πρώτη
εβδοµάδα, ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής αξίας της σύµβασης για κάθε ηµέρα
καθυστέρησης για την δεύτερη εβδοµάδα και δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής αξίας της
σύµβασης για κάθε ηµέρα καθυστέρησης για την 3η εβδοµάδα. Εάν η καθυστέρηση υπερβεί τις
τρεις (3) εβδοµάδες, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύµβαση και να εισπράξει την αξία της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 13ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα συµβατικά τεύχη του υπόψη διαγωνισµού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής:
1. Η ∆ιακήρυξη
2. Η υπογραφείσα Σύµβαση
3. Η υποβληθείσα Προσφορά
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
(α) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
(β) του Ν. 3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Καλλικράτης.
(β) Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) : Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως.
(γ) των σχετικών Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική Νοµοθεσία µε
το Κοινοτικό ∆ίκαιο (Π.∆. 60/2007 τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν µε τις
2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ).
(δ) της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β 722-12-03) περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή θα γίνεται µετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχοµένης
υπηρεσίας. Το ποσόν της πληρωµής θα ισούται µε τη πιστοποιηµένη δαπάνη των εργασιών που
εκτελέσθηκαν.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Οι πληρωµές θα γίνονται κάθε µήνα µετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος πληρωµής. Η
πληρωµή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνοµα του δικαιούχου Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση Σε κάθε είδους πληρωµή περιλαµβάνονται ανοιγµένα και τα
εξής:
α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου
β. Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταµεία και κάθε είδους προβλεπόµενες κρατήσεις
γ. Οι επιµέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του, δηλαδή µισθοί
και δώρα προσωπικού, επιδόµατα, κάθε δαπάνη τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων
προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη µη ρητά κατονοµαζόµενη πλην του Φ.Π.Α.
δ. Οι αµοιβές του κάθε ειδικότητας απασχολούµενου βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και
κάθε είδους δαπάνη δια χρήση ή προµήθεια εξοπλισµού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος στα
πλαίσια των υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία
του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα του Νοµού καθώς και στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Τέλος θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 16ο. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, τόσο της αρχικής όσο και των επαναληπτικών
δηµοπρασιών στον τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο ν.3801/09, ο οποίος είναι υποχρεωµένος πριν την
υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει αντίγραφα των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.
ΑΡΘΡΟ 17 ο ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16.1 Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία της
προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.
16.2 Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόµιµη
µετάφραση στη Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα επικρατεί η Ελληνική
διατύπωση.
ΑΡΘΡΟ 18 ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά τη διαδικασία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισµό από τον διαγωνιζόµενο προϋποτίθεται
και αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός έχει µελετήσει λεπτοµερειακά ολόκληρη την παρούσα Προκήρυξη
και όλα τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισµού καθώς και τις επιτόπιες συνθήκες που αφορούν το
αντικείµενο της Σύµβασης και την κείµενη νοµοθεσία, και ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους.
Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται είτε από το ∆ήµο Πωγωνίου – Τεχνική Υπηρεσία [έδρα
Καλπάκι] είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.1366.syzefxis.gov.gr) µέχρι την
προηγούµενη ηµέρα της δηµοπρασίας.
∆ιευκρινίσεις Προκήρυξης:
α) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο των τευχών του
παρόντος διαγωνισµού, το αργότερο µέχρι και 5 ηµέρες πριν από την λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
Ο ∆ήµος Πωγωνίου θα απαντήσει, το αργότερο µέχρι και 3 ηµέρες πριν από την λήξη της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
β) Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου των τευχών του διαγωνισµού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

