
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

                                                                                               Ορχομενός   18  / 04 /  2016  

                                                                                 Αρ. Διακηρ. :  3599 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
«        Λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού  τύπου  και συντήρηση του  Εξοπλισμού 
δικτύου άρδευσης >> 
                                                        
                    
                                                                             

                          

Ο Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την παροχή της εργασίας  «Λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού 
τύπου και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου άρδευσης », με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

- Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 & 273 
όπως ισχύουν σήμερα. 

- Τo  άρθρο 1 του Ν.4320/2015 

- Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ  247 A) 

-  Την με αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08/2010 τεύχος Β ) απόφαση 

-  Του Υπουργού Οικονομικών 

- Την με αριθμό 9/2016 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης έργων. 

- Την με αριθ  58289/12.10.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ << περί αναπροσαρμογής 
Των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του  Ν.2362/1995 για την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού 

- Τον προϋπολογισμό εξόδων 2016 του Δήμου, σε κωδικό του οποίου προβλέπεται 
πίστωση 27.600,00 ΕΥΡΩ για «Λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου 
και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου  ». 

- Την ανάγκη του Δήμου για « Λειτουργία αντλιοστασίου άρδευσης κλειστού τύπου και 
συντήρηση εξοπλισμού  δικτύου  άρδευσης  ». 



- Την     89 /2016  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε 
πίστωση ποσού 27.600,00 σε βάρος του Κ.Α. 25.7336.0048 κωδικού του 

προϋπολογισμού έτους 2016  που   εγκρίθηκε η  μελέτη  για την παροχή 
υπηρεσίας  και καθορίσθηκαν οι όροι  της διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισμού  

          

 

                                  Όροι Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού 
 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/04/2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 

10:30, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,   του Δήμου  Ορχομενού,  

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  στον 

πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,  μέχρι και την 25/04/2015 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:30. 

      Κάθε διαγωνιζόμενος, επί ποινή αποκλεισμού, μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό 
υποβάλλοντας   προσφορά για το σύνολο των εργασιών – υλικών  της 9/2016 

μελέτης. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού 

αυτοπρόσωπος ή από νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο, σε 

σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.    Οι προσφορές μπορεί και να 

αποσταλούν (ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο στην Δ.νση   28 ης Οκτωβρίου Τ.Κ. 

32300  Ορχομενός) με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την 

προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές 

  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους παρόχους για χρονικό  διάστημα   
τριών (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 

και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ 

μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται 
στην παρούσα στο σύνολό τους. 

   Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης 

εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

  Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων 

Υποψηφιότητας, Προσφοράς κλπ. 

 



             Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες 

και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  σε δύο αντίτυπα , πάνω στον οποίο 

αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

α. Η Φράση   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ » με κεφαλαία 

γράμματα. 

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια   

«ΠΡΟΣ     ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ –ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».  
γ.    Ο αριθμός της διακύρηξης <<  3599            >>. 

δ.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού <<25-04-2016  >>.  

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία , Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ) 

 

   Εντός του φάκελου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

(δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.α.)  σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπα η σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων, καθώς και ο υποφάκελος 

της οικονομικής προσφοράς στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά σε δύο (2) 

αντίτυπα (πρωτότυπη και αντίγραφο) και θα αναγράφεται αριθμητικός και ολογράφως το 

ποσοστό έκπτωσης.   

 

Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένος και εξωτερικά θα φέρει 

υποχρεωτικά  την φράση  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ » και τις β,γ,δ, & ε ενδείξεις 

του κυρίως  φακέλου . 
             

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο/στα 
αντικείμενο/α της παρεχόμενης υπηρεσίας, που λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν 
εξειδικευμένη εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και: 
- τον απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, επισκευή,  του αρδευτικού 
δικτύου σε αντλιοστάσια κλειστού τύπου. 
- τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών των 
εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αντ/σια κλειστού τύπου) που περιγράφονται στη 
παρούσα και έχει αναλάβει  παρόμοια εργα. 

 
 

Οι προσφέροντες οφείλουν να  υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση Δικαιολογητικά (δημόσια έγγραφα , βεβαιώσεις, 

πιστοποιητικά κ.α.) πρωτότυπα η σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
ακριβών αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 1 του Ν. 4250/2014, 

ως εξής:  

 

 

 

 



 3.1  Οι Έλληνες πολίτες: 
 

α) Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ & πιστοποιητικά όλων των λοιπών Οργανισμών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση, ότι 

είναι υποχρεωμένος να καταβάλει εισφορές,  από τα οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του Διαγωνισμού. 

 
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού.   
 

        γ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986   με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

I. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών που 

αναγράφονται στην 9/2016 μελέτη  που συνέταξε το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών  

Δήμου Oρχομενού και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε 
διαφορετική περίπτωση να αναφέρετε   ρητά  τα σημεία που τυχόν δεν 
αποδέχονται.  

II. Οι προσφερόμενες εργασίες - υλικά είναι σύμφωνα με την  9/2016 μελέτη 

(τεχνική έκθεση) 

III. Τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986   στην οποία θα δηλώνεται  ότι: 
α. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό,  
β. διαθέτουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό για την συντήρηση, 
επισκευή-λειτουργία, αποκατάσταση  των  βλαβών στο αντ/σιο.  
γ. δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  
δ. διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διάγνωση, επισκευή και 
αποκατάσταση των βλαβών των εγκαταστάσεων και των συστημάτων (αντ/σιο 
κλειστού τύπου) που περιγράφονται στη Διακήρυξη  και  
ε. έλαβαν γνώση  της  9/2016 μελέτης  , των επί τόπου συνθηκών του έργου, με 
επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποίησα, των προδιαγραφών εργασιών 
συντήρησης, και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα. 

 

ε)  Απόσπασμα  ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου  

πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

 

 
στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο 



να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης . 

Επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 
 

Για τα νομικά  πρόσωπα: 

Ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του  

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

ζ)   Την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στα  Μ.Ε.Ε.Π  από την οποία εξακριβώνεται  η 
τάξη και η κατηγορία έργων.Προκειμένου περί εμπειροτεχνών η βεβαίωση εγγραφής 
στα Νομ.Μητρώo, περί λοιπών επαγγελματιών βεβαίωση εγγραφής στα οικεία 
επιμελητήρια που να αναφέρει την άσκηση συναφών δραστηριοτήτων με το αντικείμενο 
εργασιών. 

  
  

   η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ,με την οποία θα δηλώνεται ότι έχει εμπειρία σχετικά 

     η ιδιωτικούς φορείς στους οποίους παρείχε ανάλογες υπηρεσίες με την  εκτέλεση της 
παραπάνω υπηρεσίας ,αναφέροντας τους δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς. 

       
  

     

 

θ)   Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 

βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 

εκπροσωπούμενου. 

 ι) Εγγυητικές επιστολές 

 Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 37,παρ 1 του Ν. 4320/2015 και το άρθρο 157,παρ 1 του 

 Ν.4281/2014,δεν απαιτείται η εκδοση εγγυητικής συμμετοχής,για την  συμμετοχή σε 

 Δημόσιες  συμβάσεις,πρου/σμού έως 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ ).Πρίν την υπογραφή της 
σύμβασης,ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  

ποσοστού 5% επί της σύμβασης,σύμφωνα με το άρθρο 157,παρ β του Ν.4281/2015.        

. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 



Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
 
 
 
3.2    Οι αλλοδαποί:  
 

 

1. 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.  

 

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

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 

(α,β) και (στ) του 3.1  καθώς και τα δικαιολογητικά (γ,δ,ζ,η) & (θ,Ι) του 3.1.  

 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά 
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη 
όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού 
της χώρας του Προσφέροντα, οι οποίες και θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
3.3    Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (3.1) και (3.2) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου 

ή του ισοδύναμου προς τούτο.  

  Τα δικαιολογητικά αφορούν το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα 
που το διοικούν ή το εκπροσωπούν. 

    Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης 

και τις τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο η απόσπασμα του καταστατικού του 

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ).  Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη 

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

3.4    Οι συνεταιρισμοί:   
1.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  



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

δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (α,β) και (στ) του 3.1 καθώς και τα δικαιολογητικά 

(γ,δ,ζ,η) & (θ,Ι) του 3.1.  
 
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 
στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή 
Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

3.5    Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 

στην ένωση.  

 
 4. Εφόσον οι πάροχοι 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.  

 

Εάν 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.   

 
5.   Οι οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρόχου, ο οποίος  θα αναλάβει τελικά την 

εκτέλεση της παρούσας εργασία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης 

που θα υπογραφθεί . Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του 
παρόχου για την παρασχεθείσα εργασία θα παραμένει σταθερή, για όσο διάστημα θα είναι σε 

ισχύ η σύμβαση. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 

. 

  

6.  Οι προσφερόμενες εργασίες - υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που  

περιγράφονται στην σχετική  μελέτη. 



7. Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει στο πάροχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με την  

τεχνική περιγραφή - ενδεικτικό προϋπολογισμό  της εργασίας. 

  

  Σε περίπτωση ακύρωσης της προσφοράς του μειοδότη παρόχου ή διακοπής της σύμβασης 

του για οποιοδήποτε λόγω , η εργασία (για το σύνολο η υπόλοιπό της) δύναται  θα ανατεθεί 

στον αμέσως επόμενο μειοδότη. 

 
8. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται  κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδoυ σύμφωνα με τον 

τρόπο και τις οδηγίες που περιγράφονται  στην  μελέτη ..   

 
9. Τον πάροχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις . 

.  

 
10..Η πληρωμή του παρόχου  θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την εκτέλεση των 

εργασιών, μετά την οριστική τους παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και  την 

προσκόμιση αντίστοιχων τιμολογίων. 

 
11. Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες  : κ. Γιώργος Στάμου: 2261351115 (σχετικά με την 

μελέτη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εργασίας. Περίληψη της διακήρυξης να αναρτηθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, στο πρόγραφα «Διαύγεια», στο δικτυακό τόπο του 

Δήμου Ορχομενού  και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια  εφημερίδα του νομού, πέντε 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. Επίσης η διακήρυξη να αναρτηθεί και στο  

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και 

τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  της  εργασίας και εισπράττονται 

πριν ή με την πρώτη πληρωμή της εργασίας.  

12. Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ.   89 /2016  απόφαση της Οικονομικής    

Επιτροπής 

               

                                                                             Ο Δήμαρχος 
                                                                                

                                                                 Λουκάς Υπερήφανος 

 

                                                                      


