
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Κόνιτσα:    18/08/2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                        Αρ. Πρωτ.: 7620                      

& ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  

  

Τίτλος:«Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

138/2016 

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών» 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95. 

2. Τον Ν.1797/1988. όπως ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α.11389/93). 

4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. 02.25.7131.02 στον οποίο προβλέπονται 

πιστώσεις για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών». 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

6. Την 96/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 

40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές της 20/2016 μελέτης. 

7. Τον Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες οικονομικές 

προσφορές και φάκελο τεχνικών προδιαγραφών και κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικότερη (χαμηλότερη) προσφορά, για την «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών» 

όπως περιγράφονται στην ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 

συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

 

Άρθρο 1Ο: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/08/2016 ημέρα Δευτέρα με ώρα 11:00π.μ. έναρξης 

παραλαβής προσφορών και ώρα λήξης 12:00π.μ., στο Δημαρχιακό κτίριο στην Κόνιτσα 

Νομού Ιωαννίνων, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

 

 

Άρθρο 2Ο: Πληροφορίες –Παραλαβή Τευχών 
Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
τις 8:00π.µ. έως 14:00µ.µ. από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Κόνιτσας.  
Αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Έφη Τσούβαλη και κ. Μαρίκα Αθανασίου στα τηλέφωνα 26553-

60348 και 26553-60326.  
Αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτηµάτων που την συνοδεύουν (τεύχη 
δηµοπράτησης) χορηγούνται αυθηµερόν στους ενδιαφερόµενους από το αρµόδιο 
γραφείο του ∆ήµου. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να τα 
εκτυπώσει από την ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 3Ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις 

προμηθευτών σύμφωνα με τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 7 

και 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου 

αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεση της σύμβασης. 
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Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 του συμμετέχοντα προμηθευτή, όπου θα 

αναφέρεται σαφώς η συναφής δραστηριότητα με το αντικείμενο του διαγωνισμού από 

Τρίτο Ανεξάρτητο φορέα, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Άρθρο 4Ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 1. α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 

διακήρυξης. 

β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, κατά τα 

λοιπά όπως περιγραφή 5 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389. 

γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, κατά τα λοιπά όπως 

περιγραφή 4 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389. 

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το 

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

επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αν πρόκειται για Εταιρεία εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της παράγραφος 2.γ του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389. 

ε) 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 επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, όπως 

περιγραφή 3 της παραγράφου 2α του άρθρου 7 της Υ.Α.11389. 

 2. Eκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού 

από το διαγωνισμό τα ακόλουθα: 

a) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της μελέτης, της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν 

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. 

β) Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από 

διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

γ) Υπεύθυνη 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 υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η 

επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων 

κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο. 

Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, επέρχονται οι 

προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα 

αξιολογηθεί. 

 

Άρθρο 5Ο: Κατάθεση τεχνικής προσφοράς με ποινή αποκλεισμού. 

Ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα 

προσφερόμενα είδη, εικονογραφημένα έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου 

κατασκευής και ξεχωριστή ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Επίσης θα περιέχει τις 

τεχνικές προδιαγραφές όλων των προσφερομένων υλικών σύμφωνα με αυτές της 

μελέτης καθώς και θα δηλώνεται το Εργοστάσιο κατασκευής όλων των υλικών 

σύμφωνα με το άρθρο 18 της Υ.Α. 11389/93. 

Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν και οι υπεύθυνες δηλώσεις των 

νομίμων εκπροσώπων των εργοστασίων που θα κατασκευαστούν τα υλικά, οι οποίες θα 

αναφέρουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση της προμήθειας στον προμηθευτή, υπέρ του 

οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση. 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 

προμηθευτή ότι τα υλικά που προσφέρει είναι προέλευσης χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και οι βιομηχανίες κατασκευής διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2008, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας 

για εφαρμογή σε δίκτυα πόσιμου νερού από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα, όπου και όπως 
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απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας των 

Εργοστασίων θα είναι από Τρίτο Ανεξάρτητο Φορέα. Η μη τήρηση του ανωτέρω όρου 

συνεπάγεται ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 6Ο: Εγγύηση Συμμετοχής. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ποσού 645,16 €. 

 

Άρθρο 7Ο: Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών. 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών στις 

29/08/2016 ημέρα Δευτέρα από ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. μέχρι 

ώρα λήξης 12:00π.μ. παραλαβής προσφορών. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. 

Προσφορές που περιέχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 

προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία την ημέρα του διαγωνισμού. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 

 

Άρθρο 8Ο: Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή των 

τεχνικών στοιχείων της προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) στην Αγγλική Γλώσσα. Όλα τα 

πιστοποιητικά ποιότητας που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα, θα υποβληθούν σε νόμιμα 

επικυρωμένα και νομίμως μεταφρασμένα αντίγραφα στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή 

αποκλεισμού 

 

Άρθρο 9Ο: Ισχύς Προσφορών. 

1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 

οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς 

τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά 

ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για 

αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί 

και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου 

παράταση ισχύος προσφοράς. 

3. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της 

προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. 

 

Άρθρο 10Ο: Φάκελος Προσφοράς. 

1. Με ποινή αποκλεισμού να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα 

σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. 

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

ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προφοράς. 

3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή στην επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα : 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.  

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο 

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα: 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και η τεχνική έκθεση με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές των παραδιδόμενων υλικών. Τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς, θα γίνει σε ξεχωριστά έντυπα του 

συμμετέχοντα με συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς (τιμή ανά μονάδα υλικού) 

ολογράφως και αριθμητικώς και προϋπολογισμού προσφοράς. 

γ) Στον καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναγράφονται έξω απ’ αυτόν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα 

όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 

(10.3) της παρούσης διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο είδη σε ευρώ. Στις 

τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 

για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην 

παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ) Όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα 

φέρει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (10.3) της διακήρυξης. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και 

διορθώσεις. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και 

αποσφραγίζει τις προσφορές, μονογραφεί και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει 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. Διευκρινήσεις δίνονται 

από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε 

ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

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

σημεία που ζητήθηκαν. 

7. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή των προσφερομένων ειδών, ανά 

μονάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 της ΥΑ 11389/93 και θα 

περιλαμβάνουν κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών στις αποθήκες 

του Δήμου. 

To τιμολόγιο προσφοράς και ο προϋπολογισμός προσφοράς, θα 

συνταχθούν από τον συμμετέχοντα υποψήφιο προμηθευτή. 

 

Άρθρο 11Ο: Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας.  

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του 

ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 15 παράγραφος 1α. 

β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή 

αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για 

λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την 

διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 

την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή 

ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό 

υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική 

επιτροπή που αποφαίνεται τελικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

άρθρο 15 παράγραφος 1.β.  

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις των επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που 

αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους 
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και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του 

Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφο 2. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές, σύμφωνα με το 

άρθρο 15 παράγραφο 3. 

 

Άρθρο 12Ο:Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών. 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι να 

λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού δεν 

γίνεται δεκτή προσφορά μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη, 

εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Μετά τη λήξη της 

παράδοσης προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που 

επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, ελέγχονται, 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, η εγγύηση συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Η επιτροπή παρουσία των διαγωνιζομένων ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά 

σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει περιληπτικά στα πρακτικά με τρόπο που να δείχνει 

αν είναι ή όχι σύμφωνα με τη διακήρυξη. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και 

παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η επιτροπή διαγωνισμού. 

Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, την ημέρα του διαγωνισμού η επιτροπή 

ελέγχει τα δικαιολογητικά και αποφασίζει ποιοί θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια 

ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους αποκλεισμού τους καλώντας τους 

αποκλειόμενους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα μαζί με τις σφραγισμένες 

προσφορές τους. 

Μετά τη λήξη της παραπάνω διαδικασίας, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με 

τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 

και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, παραδίδονται στην επιτροπή αξιολόγησης Οι 

σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση 

της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την 

αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Προσφορές που τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ή υστερούν σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, απορρίπτονται στο σύνολό τους. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται κατά 

σειρά και ανακοινώνονται δημόσια. 

 

Άρθρο 13Ο: Κατακύρωση-Ανακοίνωση κατακύρωσης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ακολουθεί ανακοίνωση 

κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Εάν ο προμηθευτής στον 

οποίο κατακυρώθηκε η δημοπρασία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό αυτής, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα άρθρα 24,34 & 35 του 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 14Ο: Χρόνος παράδοσης των υλικών.  

Η προμήθεια αφορά υλικά για το έτος 2016 και ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση 

της προμήθειας καθορίζεται ο χρόνος μέχρι 31/12/2016. 

Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον 

προμηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια του Έτους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η 

παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω εγγράφου, με Fax ή σε επείγουσες περιπτώσεις 

μέσω τηλεφώνου.  

Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση βλαβών ή άλλων 

καταστάσεων του δικτύου ύδρευσης και επειδή ο Δήμος Κόνιτσας δεν διαθέτει 

αποθηκευτικό χώρο ικανό να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες υλικών, ο ανάδοχος 

οφείλει να παραδώσει τα υλικά στην αποθήκη του Δήμου εντός 3 ωρών, από την 

σχετική παραγγελία. Για το λόγο αυτό ο συμμετέχων (υποψήφιος προμηθευτής) θα 

προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα έχει τα αναφερόμενα στη μελέτη είδη 
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ετοιμοπαράδοτα στην έδρα του και θα τα παραδίδει απευθείας στην αποθήκη του Δήμου 

χωρίς την διαμεσολάβηση Τρίτων, επί ποινή αποκλεισμού. 

Επίσης ο συμμετέχων (υποψήφιος προμηθευτής), θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με 

την οποία θα αποδεικνύει τον τρόπο για την δυνατότητα παράδοσης των υλικών εντός 3 

ωρών επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Άρθρο 15Ο: Παραλαβή υλικών 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής προμηθειών του Δήμου. Η επιτροπή παραλαβής θα διενεργεί μακροσκοπικό 

έλεγχο των ειδών και σε κάθε περίπτωση δύναται να υποβάλλει αυτά σε οποιοδήποτε 

έλεγχο που κρίνει απαραίτητο.  

 

Άρθρο 16Ο: Υπογραφή σύμβασης. 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών 

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

είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που 

με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο 

προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 της Υ.Α. 11389. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας μέχρι 

20% ή να αυξήσει τον προϋπολογισμό μέχρι 50% της συμβατικής δαπάνης ανάλογα με 

τις ανάγκες του και μετά από έγγραφή γνωστοποίηση στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 17Ο: Τρόπος πληρωμής. 

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση 

της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στο Δήμο μετά από σχετική παραγγελία, εντός 

τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης αυτών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η προσκόμιση στο 

Λογιστήριο του Δήμου των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά και τις 

προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.  

 

 

Άρθρο 18Ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 19Ο: Τροποποίηση υλικών. 

Ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες του Δήμου, ο σχετικός πίνακας των υλικών 

των συμβατικών τευχών, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από σχετική αίτηση - 

συγκατάθεση του Δήμου. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των ποσοτήτων 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και δυνατότητα να γίνει κάποια αντικατάσταση των 

υλικών με άλλα νέα εκτός σύμβασης, εφ’ όσον συμφωνούν και οι δύο πλευρές, πάντα 

στο ύψος της σύμβασης. 

 

Άρθρο 20Ο: Δημοσίευση. 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του 

Νομού και θα αναρτηθεί στο Διαύγεια. Ολόκληρη η διακήρυξη θα δημοσιευτεί στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Κόνιτσα 18/08/2016 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 

 
Aριθμ. Μελέτης 20/2016 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Της   επιχείρησης …………………………………., έδρα………………., 

οδός…………………………………, αριθμός………, 

τηλέφωνο……………………….,                fax………………… 

α/α Είδος 
Μον. 

Μετρ. 
Ποσότητα 

Προσφερόμενη 

Τιμή Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη (€) 

1 

Βαλβίδα ελέγχου στάθμης 

φλ. διαφρ/κη μηχ. φλοτέρ 

Φ50 ΡΝ16 

τεμ. 1 
  

2 

Βαλβίδα ελέγχου στάθμης 

φλ. διαφρ/κη μηχ. φλοτέρ 

Φ80 ΡΝ16 

τεμ. 1 
  

3 

Βαλβίδα ελέγχου στάθμης 

φλ. διαφρ/κη μηχ. φλοτέρ 

Φ100 ΡΝ16 

τεμ. 1 
  

4 

Βάνα σύρτου ελαστικής 

έμφραξης Φ50/16atm 
τεμ. 15 

  

5 

Βάνα σύρτου ελαστικής 

έμφραξης Φ80/16atm 
τεμ. 8 

  

6 

Βάνα σύρτου ελαστικής 

έμφραξης Φ100/16atm 
τεμ. 4 

  

7 

Βάνα σύρτου ελαστικής 

έμφραξης Φ150/16atm 
τεμ. 2 

  

8 

Βάνα σύρτου ελαστικής 

έμφραξης Φ200/16atm 
τεμ. 

1 

 

 

9 Βίδες Γαλβανιζέ Μ16Χ70 τεμ. 64 

 
 

10 Βίδες Γαλβανιζέ Μ16Χ80 τεμ. 64 

 
 

11 

Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ 

Φ1/2΄΄ ΡΝ25 τεμ. 50 

 

 

12 

Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ Φ1΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 30 

 

 

13 

Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ 

Φ1/2΄΄ ΡΝ25 τεμ. 30 

 

 

14 

Γωνία ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών Φ63/16atm 

45° ή 90°  τεμ. 8 

 

 

15 

Γωνία ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών Φ90/16atm 

45° ή 90°  τεμ. 12 
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16 

Γωνία ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών 

Φ110/16atm 45° ή 90°  τεμ. 10 

 

 

17 

Γωνία ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών 

Φ160/16atm 45° ή 90°  τεμ. 2 

 

 

18 Ελαστικός δακτύλιος Φ50 τεμ. 40 

 
 

19 Ελαστικός δακτύλιος Φ63 τεμ. 160 

 
 

20 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ20/16atm τεμ. 15 

 

 

21 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ40/16atm τεμ. 20 

 

 

22 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ63/16atm τεμ. 24 

 

 

23 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ90/16atm τεμ. 11 

 

 

24 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ110/16atm τεμ. 25 

 

 

25 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ160/16atm τεμ. 10 

 

 

26 

Ηλεκτροσύνδεσμος ΡΕ-100 

Φ200/16atm τεμ. 8 

 

 

27 Κούκλα καννάβι τεμ. 30 

 
 

28 Λαιμός ΡΕ-100 Φ63/16atm τεμ. 11 

 
 

29 Λαιμός ΡΕ-100 Φ90/16atm τεμ. 6 

 
 

30 Λαιμός ΡΕ-100 Φ125/16atm τεμ. 2 

 
 

31 

Μανσόν Πίεσης PVC 

Φ50/16atm τεμ. 20 

 

 

32 

Μανσόν Πίεσης PVC 

Φ63/16atm τεμ. 80 

 

 

33 

Μαστός γαλβανιζέ 

συστολικός Φ11/2΄΄Χ11/4΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 5 

 

 

34 

Μαστός γαλβανιζέ Φ1/2΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 70 

 

 

35 

Μαστός γαλβανιζέ Φ1΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 20 

 

 

36 

Μαστός γαλβανιζέ Φ11/2΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 5 

 

 

37 

Μαστός ορειχάλκινος 1/2΄΄ 

PN30 τεμ. 25 

 

 

38 

Μαστός ορειχάλκινος 

11/4΄΄PN30 τεμ. 3 

 

 

39 

Μούφα γαλβανιζέ 11/2΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 3 

 

 

40 Νήμα Στεγανοποίησης τεμ. 30 

 
 

41 Περικόχλια Γαλβανιζέ Μ16 τεμ. 128 

 
 

42 

Προέκταση Ορειχάλκινη 

Χρωμέ 1/2΄΄ L=1cm ΡΝ30 τεμ. 15 

 

 

43 

Προέκταση Ορειχάλκινη 

Χρωμέ 1/2΄΄ L=2cm ΡΝ30 τεμ. 40 

 

 

44 

Προέκταση Ορειχάλκινη 

Χρωμέ 1/2΄΄ L=2.5cm ΡΝ30 τεμ. 10 
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45 

Προέκταση Ορειχάλκινη 

Χρωμέ 3/4΄΄ L=4cm ΡΝ30 τεμ. 220 

 

 

46 

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 

αρσενικό Φ20Χ1/2΄΄ PN25 τεμ. 30 

 

 

47 

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 

αρσενικό Φ32Χ1΄΄ PN25 τεμ. 30 

 

 

48 

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 

αρσενικό Φ50Χ11/2΄΄ PN25 τεμ. 6 

 

 

49 

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 

θηλυκό Φ32Χ1΄΄ PN25 τεμ. 15 

 

 

50 

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 

θηλυκό Φ50Χ11/2΄΄ PN25 τεμ. 4 

 

 

51 

Ρακόρ μηχανικής σύσφιξης 

σύνδεσμος Φ50Χ50 PN25 τεμ. 6 

 

 

52 

Ρακόρ ορ. πλ. σωλ. 

Αρσενικά Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄ 

PN16 τεμ. 100 

 

 

53 

Ρακόρ ορ. πλ. σωλ. 

Αρσενικά Φ20Χ2,0Χ3/4΄΄  

PN16 τεμ. 20 

 

 

54 

Ρακόρ ορ. πλ. σωλ. 

Αρσενικά Φ22Χ3,0Χ3/4΄΄  

PN16 τεμ. 20 

 

 

55 

Ρακόρ ορ. πλ. σωλ. Θηλυκά 

Φ18Χ2,5Χ1/2΄΄  PN16 τεμ. 60 

 

 

56 

Ρακόρ ορ. πλ. σωλ. Θηλυκά 

Φ22Χ3,0Χ3/4΄΄  PN16 τεμ. 20 

 

 

57 

Ρακόρ ορειχ. μηχ. συσφ. 

Φ63Χ2΄΄ ΑΡΣ. PN25 τεμ. 25 

 

 

58 

Σύνδεσμος ορειχ. πλ. 

σωλήνα Φ18Χ18X2.5  

PN16 τεμ. 30 

 

 

59 

Σύνδεσμος με αγκύρωση 

Φ63Χ63 τεμ. 2 

 

 

60 

Συστολές ΡΕ-100 Ε/Α 

Φ40Χ32/16atm τεμ. 10 

 

 

61 

Συστολές ΡΕ-100 Η/Μ 

Φ32Χ20/16atm τεμ. 10 

 

 

62 

Συστολές ΡΕ100 Η/Μ 

Φ63Χ40/16atm τεμ. 2 

 

 

63 

Συστολές ΡΕ100 Η/Μ 

Φ90Χ63/16atm τεμ. 8 

 

 

64 

Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 

Φ3/4΄΄Χ1/2΄΄ ΡΝ25 τεμ. 9 

 

 

65 

Συστολή γαλβανιζέ 

Αμερικής Φ3/4΄΄Χ1/2΄΄ 

ΡΝ25 τεμ. 50 

 

 

66 

Συστολή ορειχάλκινη 

Αμερικής Φ11/4΄΄Χ11/2΄΄ 

PN30 τεμ. 3 

 

 

67 

Σφαιρικός κρουνός ολικής 

διατομής Θ-Θ Φ2΄΄ PN25 τεμ. 20 

 

 

68 Σφαιρική κάνουλα (Βρύση) τεμ. 20 
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Φ1/2΄΄ PN30 

69 

Σφαιρικός κρουνός ολικής 

διατομής Θ-Θ Φ1/2΄΄ PN30 τεμ. 140 

 

 

70 

Σφαιρικός κρουνός ολικής 

διατομής Θ-Θ Φ1΄΄ PN30 τεμ. 25 

 

 

71 

Σφαιρικός κρουνός ολικής 

διατομής Θ-Θ Φ11/2΄΄ 

PN30 τεμ. 6 

 

 

72 

Σφαιρικός κρουνός ολικής 

διατομής Θ-Θ Φ11/4΄΄ 

PN30 τεμ. 4 

 

 

73 

Σωλήνα αποχέτευσης 

(corrugated) Φ315/272mm - 

SN4 KN/m² 

μμ. 252 
  

74 

Σωλήνα Πίεσης PVC 

Φ63/16ατμ. με ελ. δακτύλιο μμ. 60 

 

 

75 

Σωλήνα Πίεσης PVC 

Φ90/16ατμ. με ελ. Δακτύλιο μμ. 60 

 

 

76 Σωλήνα ΡΕ-100 Φ25/16 atm μμ. 100 

 
 

77 Σωλήνα ΡΕ-100 Φ32/16 atm μμ. 200 

 
 

78 Σωλήνα ΡΕ-100 Φ40/16atm μμ. 100 

 
 

79 Σωλήνα ΡΕ-100 Φ63/16 atm μμ. 1800 

 
 

80 Σωλήνα ΡΕ-100 Φ90/16 atm μμ. 200 

 
 

81 Σωλήνα ΡΕ-80 Φ18Χ2.5 μμ. 500 

 
 

82 Σωλήνα ΡΕ-80 Φ22Χ3 μμ. 200 

 
 

83 Σωλήνα ΡΕ-80 Φ28Χ3 μμ. 200 

 
 

84 

Τάπα γαλβανιζέ Αρσ. 

Φ1/2΄΄ τεμ. 50 

 

 

85 

Τάπα γαλβανιζέ Αρσ. 

Φ3/4΄΄ τεμ. 10 

 

 

86 

Τάπα ορειχάλκινη Αρσ. 

Φ1/2΄΄ PN30 τεμ. 20 

 

 

87 

Ταυ ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών 

Φ40Χ40Χ40/16atm τεμ. 10 

 

 

88 

Ταυ ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών 

Φ63Χ63Χ63/16atm τεμ. 3 

 

 

89 

Ταυ ΡΕ-100 2 

ηλεκτρομουφών 

Φ90Χ90Χ90/16atm τεμ. 6 

 

 

90 
Τρυπάνι διάνοιξης παροχής 
για σωλήνες PVC Φ3/4΄΄ 

τεμ. 1 
  

91 

Υδρόμετρο ξηρού τύπου 

αντιπαγωτικό Φ1/2΄΄ 

L=110mm ΡΝ16 

τεμ. 242 
  

92 

Φίλτρο χυτοσιδηρό 

φλαντζωτό δικτύων 

Φ80/16atm  

τεμ. 3 
  

93 

Φίλτρο χυτοσιδηρό 

φλαντζωτό δικτύων 

Φ100/16atm  

τεμ. 2 
  

94 Φλάντζα ελαστική με τεμ. 34 
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τρύπες Φ50 

95 

Φλάντζα ελαστική με 

τρύπες Φ80 
τεμ. 26 

  

96 

Φλάντζα ελαστική με 

τρύπες Φ100 
τεμ. 16 

  

97 

Φλάντζα ελαστική με 

τρύπες Φ125 
τεμ. 2 

  

98 

Φλάντζα ελαστική με 

τρύπες Φ150 
τεμ. 10 

  

99 

Φλάντζα τόρνου για λαιμό 

ΡΕ Φ50/63  - ΡΝ16 
τεμ. 11 

  

100 

Φλάντζα τόρνου για λαιμό 

ΡΕ Φ90/80  - ΡΝ16 
τεμ. 6 

  

101 

Φλάντζα τόρνου για λαιμό 

ΡΕ Φ125/125  - ΡΝ16 
τεμ. 2 

  

102 

Φρεάτιο χυτ. βανών (τύπου 

καμπάνας) Φ130/180 - 

h=180 

τεμ. 3 
  

   
Άθροισμα: 

 

   
Φ.Π.Α. 24%: 

 

   
Σύνολο: 

 
 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα Επιχείρησης) 
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