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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαμος, 31/7/2019 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 7554  
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ», 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡ. 2γ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-

6-2006/τεύχος Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

και ιδιαιτέρως του άρθρου 32 παρ. 2β (αποκλειστικότητα). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018/τεύχος Α’) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 

Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο»  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/1-4-2019/τεύχος Α’) ¨Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15-6-2016). Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις» 
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7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρέωση ανάρτησης Νόμων και 

Πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

8. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές Πράξεις, καθώς και 

τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, Π.Δ. και Υ.Α. που 

εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 120 του Ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού 

πλαισίου της. 

9. Την υπ’ αρ. 7334/23-7-2019 Τεχνική Έκθεση (σε ορθή επανάληψη) με θέμα «Επείγουσα 

προμήθεια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού»  

10. Το υπ’ αρ. 7339/23-7-2019 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005328452 2019-07-23) 

11. Την υπ’ αρ. 85Α/23-7-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου 

(σε ορθή επανάληψη) 

12. Τις ανάγκες του Δήμου Κισσάμου που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: 

 

Να υποβάλλουν προσφορά για την «Επείγουσα προμήθεια για ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις του Βιολογικού», προϋπολογισμού 16.440,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (20.385,60 € 

με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7334/23-7-2019 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αναθέτουσα Αρχή – Τρόπος – Χρόνος διενέργειας διαδικασίας 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πολεμιστών 1941 

Πόλη Κίσσαμος Χανίων 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73400 

Τηλέφωνο 28223-40215 
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Φαξ 28220-22121 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dkisamou@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουτρούλη Αργυρή 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kissamos.gr 

 

Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κισσάμου, στην Κίσσαμο 
Χανίων, την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής 
που έχει συσταθεί για θέματα κατεπειγουσών αναθέσεων. 

Ώρα έναρξης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η 11:30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών η 12:00 μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται σε φάκελο κλειστό ή να αποστέλλονται 
ταχυδρομικά (οδός Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων, Τ.Κ. 73400) ή με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φτάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διαπραγμάτευσης. Ο φάκελος θα έχει την ένδειξη «Προς 
την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαπραγματεύσεων του Δήμου Κισσάμου – Προσφορά για την 
«Επείγουσα προμήθεια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού» 

Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία 
παραλαβής. 

Οι προσφορές μπορούν επίσης να κατατίθενται απευθείας στην Επιτροπή την ημέρα και 
ώρα της διαπραγμάτευσης. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 28223-40215. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Η συνολική δαπάνη (20.385,60 € με Φ.Π.Α.) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Κισσάμου, έτους 2019. Ο σχετικός Κ.Α. θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό στην πρώτη 
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου. 

Τα τεύχη διαπραγμάτευσης τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της υπηρεσίας, είναι 
τα εξής: 

Α) Πρόσκληση 

Β) Τεχνική Έκθεση – Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Γ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Άρθρο 3 

Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαπραγμάτευση) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 
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1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 1. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/20162. 

8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις της παραγράφου 3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 
4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 

Άρθρο 4 

Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα ή 
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές 

                                                           
1 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
2  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και 

συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  
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υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την Επιτροπής αξιολόγησης διαπραγματεύσεων 

Προσφορά 

του ….. (Επωνυμία, Διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, e-mail, fax) 

για την «Επείγουσα προμήθεια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού» 

Αρ. Πρόσκλησης: Η με αρ. πρωτ.: ………../2019 Πρόσκληση Δήμου Κισσάμου 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Κισσάμου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 2/8/2019 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 
θα περιέχει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2016) όλων των δικαιολογητικών του 
άρθρου 3 «Λόγοι αποκλεισμού» της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/2016 και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του Ν. 4412/2016 και 
συγκεκριμένα: 

α) για την παράγραφο 3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ) τους διαχειριστές, ββ) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων 
που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση 
προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1. Η 
ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του 
ποινικού μητρώου. 

β) για τις παραγράφους 3.2 και 3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και 
κύριας) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Η ασφαλιστική ενημερότητα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικό φορέα ως φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για το λόγο αυτό, 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλει να 
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καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (κύριες και 
επικουρικές). 

 

δ) για την παράγραφο 3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) Επιπλέον, για την απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 
στο οικείο Επιμελητήριο.  

Στ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν και τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης: 

 Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. 

 Οι Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των 
τυχόν τροποποιήσεών του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων, που φέρουν τη 
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η. 

 Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεών του μέχρι σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων, που φέρουν τη 
σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
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 Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος μέχρι σήμερα 
εναρμονισμένου σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίηση 
καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί 
με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας 
και η τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει 
δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον απαιτείται 
πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό. 

 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η 
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για την 
υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., 
μαζί με τα στοιχεία αυτά. 

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη 
βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.Μ.Η.) για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, 
ΕΠΕ και Α.Ε. ή δικαστικής αρχής (ειρηνοδικείο) για συνεταιρισμούς, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε., Ε.Ε., 
ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε. και συνεταιρισμούς και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε. Σε περίπτωση που η 
βεβαίωση του Γ.Ε.Μ.Η. καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να 
προσκομιστεί και βεβαίωση της πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή 
δικαστικής αρχής για τον υπόλοιπο χρόνο. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που 
συμμετέχει στην ένωση. 

 

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 
στην οποία θα δηλώνει ότι: 

 Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής πρόσκλησης 
του Δήμου Κισσάμου 

 Θα αναφέρει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς (2 μήνες) και 

 Η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι τη λήξη ισχύος της σύμβασης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 Οι Υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους, υπογράφονται: 

 Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) από 
τους διαχειριστές 

 Το Ποινικό Μητρώο, το Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά μη 
εκκαθάρισης, μη πτώχευσης κ.λ.π., θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους 
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 Οι φορολογική και οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους 

 Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες από την 
υποβολή τους 

 Οι υπεύθυνες θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών 

 Τα πιστοποιητικά επιμελητηρίου, μητρώου, τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά 
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 
ανωνύμων εταιρειών, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους 

 

2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα 
περιλαμβάνει: 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα αναφέρει ότι μπορεί να 
προμηθεύσει το Δήμο Κισσάμου με τα ζητούμενα στην υπ’ αρ. 7334/23-7-2019 Τεχνική 
Έκθεση (σε ορθή επανάληψη) είδη και γενικότερα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εν 
λόγω Τεχνικής Έκθεσης. 

3. Ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Ειδικότερα θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται - επί ποινής αποκλεισμού - να υποβάλλουν προσφορά για 
το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών. Με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει οι προσφορές να 
καλύπτουν ολόκληρη την  προμήθεια και όχι μέρος αυτής. 

 

Άρθρο 5 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαπραγμάτευσης. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 
που διέπει τη διαπραγμάτευση. 

 

Άρθρο 6 

Εγγυήσεις 

Εγγυητικές Επιστολές δεν απαιτούνται στην παρούσα ανάθεση. 

Άρθρο 7 

Αποσφράγιση – Αξιολόγηση προσφορών 
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά 
το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά». Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ελέγχεται η πληρότητα και 
η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
πρόσκληση. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν 
αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Για τις προσφορές των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών 
προσφορών, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. 

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην πρόσκληση. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει σε καταχώρηση σε Πρακτικό α) όσων υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα 
ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα ελέγχου 
αυτών και γ) των οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλλει. 

 

Άρθρο 9 

Ενστάσεις 

Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της πρόσκλησης υποβολής προσφορών με 
διαπραγμάτευση, της Πράξης κατακύρωσης και των λοιπών εκτελεστών πράξεων υπό 
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 (Α/147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 
του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο επισυνάπτεται. Το 
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παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.  

 

Άρθρο 10 

Κατακύρωση 

Η κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, μετά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών 
και οικονομικών προσφορών, εφόσον η προσφορά πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζονται από την τεχνική έκθεση και είναι εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

 

Άρθρο 11 

Ματαίωση διαδικασίας 

Ο Δήμος Κισσάμου ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, αζημίως δι’ αυτόν, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμών. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα 
το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο όπου 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

Άρθρο 12 

Χρόνος παράδοσης της προμήθειας 

Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 13 

Χρηματοδότηση – Πληρωμή αναδόχου – Κρατήσεις 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από ιδίους πόρους. Η συνολική δαπάνη 
(20.385,60 €) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κισσάμου, έτους 2019. Ο 
σχετικός Κ.Α. θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό στην πρώτη συνεδρίαση Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Προκαταβολή 
δε θα δοθεί στον ανάδοχο. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, εφόσον δε θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού έχουν διενεργηθεί οι 
σχετικοί έλεγχοι. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κίσσαμος: 23-07-2019 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ          Αρ.πρωτ:   7334 

                                                                                                                                                                                                                            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 Προς:  Οικονομική Υπηρεσία 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Θέμα: « Επείγουσα προμήθεια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού» 

 

Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται λόγω έκτακτης ζημιάς που καταγράφηκε στις 

εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και συγκεκριμένα εντοπίστηκε μη λειτουργία 

της  αντλίας του κεντρικού αντλιοστασίου Α3 και εντοπίστηκαν κατεστραμμένα ρουλεμάν 

στον άξονα της δεξαμενής αερισμού καθώς και πρόβλημα στην βάση στήριξης της 

φτερωτής αερισμού. 

Η ζημιά εντοπίστηκε από το προσωπικό του Δήμου, αρμόδιο για την παρακολούθηση 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων και προσδιορίστηκαν τα επί μέρους στοιχεία που 

απαιτείται να αντικατασταθούν από εξωτερικό συνεργάτη του Δήμου, υπεύθυνο  για την 

παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών λειτουργιών των εγκαταστάσεων. 

Καθώς η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι πρωτεύουσας σημασίας, 

προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι που θα πλήξουν την δημόσια υγεία , πρέπει  

άμεσα να προχωρήσουμε σε προμήθεια και αντικατάσταση των κατεστραμμένων 

υλικών, με υλικά τα οποία να συνάδουν με την λειτουργική δομή της υφιστάμενης 
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εγκατάστασης, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, μετά από έρευνα αγοράς 

που κάναμε με τον συνεργάτη του Δήμου μας: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

M.M 

 

ΠΟΣΟΤ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 Προμήθεια μαντεμένιας 
αντλίας λυμάτων 1450 
στροφών, 35,7W, δυνατότητα 
μανομετρικού 200 κυβικά στα 
100 μέτρα, ρεύμα λειτουργίας  
3PH 400/690V-50Hz και 
τοποθέτηση αυτής στο  
κεντρικό  αντλιοστασίο  Α3 

τμχ 1 10.440,00 10.440,00 

2 Προμήθεια και 
αντικατάσταση βάσης 
στήριξης φτερωτής αερισμού 
και αντικατάσταση ρουλεμάν 
άξονα δεξαμενής αερισμού 
με τεχνικά χαρακτηριστικά : 
έδρανο SLN 520-617 SKF, 
έδρανο SNL 516-613 SKF, 
ρουλεμάν 22220 EK C3 SKF, 
ρουλεμάν 22216 EK C3 SKF, 
ρουλεμάν TSN 516 L τσιμούχα 
SKF, ρουλεμάν TSN 520 L  
τσιμούχα SKF, ρουλεμάν 
ΔΑΚΤ. ΑΠΟΣΤ. FRB 12.5/140 
SKF , ρουλεμάν ΔΑΚΤ. ΑΠΟΣΤ. 
FRB 12/180 SKF 

τμχ 1 6.000,00 6.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 16.440,00 

  Φ.Π.Α 24% 3.945,60 

  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 20.385,60 

 

Οπότε η δαπάνη, σύμφωνα με έρευνα αγοράς, διαμορφώνεται στο ποσό των 

δεκαέξι χιλιάδων και τετρακοσίων σαράντα ευρώ (16.440,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ποσό τριών 

χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών  (3.945,60 €). Συνολικό ποσό 

είκοσι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ  και εξήντα λεπτά  (20.385,60€). 

Το ποσό αυτό θα βαρύνει το προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και θα 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό μετά την  πρώτη  συνεδρίαση του ΔΣ  που θα 

ακολουθήσει την ανάθεση αυτή.   
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Η παροχή υπηρεσίας εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων με CPV :  1. 42122220-8 ( Αντλίες αποχέτευσης) και 2. 44442000-0 

(Κυλινδρικοί τριβείς) 

Το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η ανάθεση είναι Ν.4412/2016. 

 Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις διαδικασίες που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

                                                                     Για το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                      Μυλωνάκη Μαρία 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ :……………….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

με τίτλο «Επείγουσα προμήθεια για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
του Βιολογικού» 

προϋπολογισμού 20.385,60 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)  
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

M.M 

 

ΠΟΣΟΤ 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 Προμήθεια μαντεμένιας 
αντλίας λυμάτων 1450 
στροφών, 35,7W, δυνατότητα 
μανομετρικού 200 κυβικά στα 
100 μέτρα, ρεύμα λειτουργίας  
3PH 400/690V-50Hz και 

τμχ 1   
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τοποθέτηση αυτής στο  
κεντρικό  αντλιοστασίο  Α3 

2 Προμήθεια και 
αντικατάσταση βάσης 
στήριξης φτερωτής αερισμού 
και αντικατάσταση ρουλεμάν 
άξονα δεξαμενής αερισμού 
με τεχνικά χαρακτηριστικά : 
έδρανο SLN 520-617 SKF, 
έδρανο SNL 516-613 SKF, 
ρουλεμάν 22220 EK C3 SKF, 
ρουλεμάν 22216 EK C3 SKF, 
ρουλεμάν TSN 516 L τσιμούχα 
SKF, ρουλεμάν TSN 520 L  
τσιμούχα SKF, ρουλεμάν 
ΔΑΚΤ. ΑΠΟΣΤ. FRB 12.5/140 
SKF , ρουλεμάν ΔΑΚΤ. ΑΠΟΣΤ. 
FRB 12/180 SKF 

τμχ 1   

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

  Φ.Π.Α 24%  

  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: 

Δύο (2) μήνες προσμετρούμενες  

από την επομένη της διενέργειας της 

διαπραγμάτευσης 

                     Ημερομηνία: 

……..…/……/2019 
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