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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ : 

«Λεηηνπξγία – πληήξεζε 
ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πφιεο ησλ 
Γξεβελψλ». 

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ  Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ 

 
 

 
Γξεβελά 12/12/2018 

Αξ. Πξση. 2312 

 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Υ Σ Η   Γ Ι Α Γ Ι Κ Α  Ι Α  

  Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ  

 Γ Ι Α  Σ Η Ν  Δ Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Γ Ο Υ Ο Τ  Π ΑΡ Ο Υ Η   Τ ΠΗ Ρ Δ Ι Α  
 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΓΡΔΒΔΝΩΝ    ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ.) 

 
δ  η  α  θ  ε  ξ  ύ  ζ  ζ  ε  η 

 
ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ, 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο  : 

 

«Λεηηνπξγία – πληήξεζε ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ». 

 
Με θξηηήξην ηελ πιένλ πκθέξνπζα Πξνζθνξά, Μόλν βάζεη ηηκήο, 

 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ 36.000,00 € πξν Φ.Π.Α.  24% , ή 44.640,00 € κε Φ.Π.Α. 24%, 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε 
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ  λ.4412/2016 (Α’147) θαη 
β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
γ) ηελ ππ’ αξηζκ. 128 / 2018 Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη 

θαιεί 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο , θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα , ελψζεηο ή 
θνηλνπξαμίεο απηψλ,  λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ παξνρήο ππεξεζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα θαη κε πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο , 
ηνπο  ΓΩΓΔΚΑ  ( 12 ) κήλεο , από ηελ ππνγξαθή ηεο. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Λειτοςπγία - σςντήπηση τηρ Εγκατάστασηρ 

Επεξεπγασίαρ Λςμάτων τηρ πόληρ των 

Γπεβενών για ένα έτορ 

Τεμ. 1 36.000,00  36.000,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 36.000,00 

ΦΠΑ 24%   8.640,00 

ΥΝΟΛΟ 44.640,00 
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Άξζξν 1: Κύξηνο ηεο Πξνκήζεηαο– Αλαζέησλ Φνξέαο - ηνηρεία 
επηθνηλσλίαο.  
 
1.1 Αλαζέησλ Φνξέαο :  Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ , ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ. ) 

Οδφο : 1ν ρηι ΓΡΔΒΔΝΩΝ - ΚΟΕΑΝΖ .  

 
Σαρ.Κσδ. : 51100 

Σει. : 2462025433   

Telefax : 2462025434 

E-mail : deyagrevena@yahoo.gr 
 

 
1.2 Δξγνδφηεο ή Κύξηνο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο :  Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ. ).  
 
1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο  : Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ( Γ.Δ.Τ.Α.Γ. ).  
 
1.4 Πξντζηάκελε Αξρή : ΣΟ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ.  
 
1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία : Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ 
Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ. 

 
 
Άξζξν 2:    Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ. 

 
1. Σα  έγγξαθα  ηεο  ζχκβαζεο  θαηά  ηελ  έλλνηα  ηεο  πεξηπη.  14  ηεο  παξ.  1  ηνπ  
άξζξνπ  2  ηνπ  λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα 
αθφινπζα: 
 
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
 
β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 
παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016) , 
 
γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,  

 
δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο,  

 
ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

 
ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ,  

 
δ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο,  
 
ε) ηπρφλ   ζπκπιεξσκαηηθέο   πιεξνθνξίεο   θαη   δηεπθξηλίζεηο   πνπ   ζα   
παξαζρεζνχλ   απφ   ηνλ αλαζέηνληα θνξέα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

 
Ζ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ γίλεηαη ειεθηξνληθά (ζε cd ή email).  Οη  ελδηαθεξφκελνη  
κπνξνχλ  αθφκα,  λα  ιάβνπλ  γλψζε  ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία 

mailto:info@deyas.gr
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ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο 
λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα 
δεηήζνπλ  έγθαηξα  θαη  εκβάζνπλ,  θαηφπηλ  ζπλελλφεζεο  κε  ηνλ  αλαζέηνληα 
θνξέα,  αλαιακβάλνληαο ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ο 
αλαζέησλ θνξέαο  απνζηέιιεη  ηα  δεηεζέληα  ζηνηρεία  κέζσ  ησλ  Διιεληθψλ  
Σαρπδξνκείσλ  ή ηδησηηθψλ  εηαηξεηψλ  κεηαθνξάο  αιιεινγξαθίαο  θαη  ρσξίο  λα  
θέξεη  επζχλε  γηα  ηελ  έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δπηπξφζζεηα 
πξνζθέξεηαη  ειεχζεξε,  πιήξεο,  άκεζε  θαη  δσξεάλ  ειεθηξνληθή  πξφζβαζε  ζηα  
έγγξαθα  ηεο ζχκβαζεο  ζηελ ηζηνζειίδα www.deyag.gr. Γηα λα ππνβάιινπλ όκσο 
πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη, ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ ην έληππν 
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, από ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ , 1ν ρηι 
Γξεβελώλ - Κνδάλεο , 1νο όξνθνο , ππεύζπλνο θ. Πνύιηνο Θ , ηει. 2462025433.  

 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 
1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ 
άξζξνπ 19 ,  είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ , είηε (β) 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ Αλαζέηνληα  θνξέα , είηε (γ) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ  αλαζέηνληνο Φνξέα . ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο 
απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη 
δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα  
πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 
δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηεο παξνχζαο.  
 
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 
Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά  
Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζίαο   : «Λεηηνπξγία – πληήξεζε ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο 

πόιεο ησλ Γξεβελώλ». 
  

Με Αλαζέηνληα Φνξέα  ηελ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο 27/12/2018. 
 

3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη  
ηα αθφινπζα: 
 
α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
– Σερληθή πξνζθνξά », θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 , θαη  
 
β) μερσξηζηφ σφραγισμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα 
αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ 
έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25. 
 
Οη ΓΤΟ (  2  )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο 
ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 
4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  
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5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν 
εθπξφζσπν απηψλ. 
 
Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ - Τπνβνιή 
δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο– Τπνγξαθή 
ζπκθσλεηηθνύ. 

 
4.1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνύ.  

 
α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη 
απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 
άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο.  

 
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο 
ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα 
αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ  απαηηνχλ  ηα  έγγξαθα  ηεο  ζχκβαζεο.  Όινη  νη  θάθεινη  
αξηζκνχληαη  κε  ηνλ  αχμνληα  αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην 
πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ 
«Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο »  ,  κνλνγξάθνληαη δε 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην 
ζηάδην απηό. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα 
θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ  Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ , 
θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ .  
 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο, είηε επζχο ακέζσο κε ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ 
Πξνζθνξψλ, είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε 
εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε 
πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο .  
 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ , γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά 
ηελ πξνεγεζεί ζα αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ  απνδεθηέο , δελ 
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ .  
   

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο , ησλ νπνίσλ νη 
Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα 
ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
 
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ , πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε  
κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε , επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 
Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ.,  ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
Πξνζθέξνληεο .  
 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο , ρσξεί έλζηαζε , 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή 
(ηζφηηκεο),  ν  Αλαζέησλ θνξέαο επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξόζθιεζε  ππνβνιήο  δηθαηνινγεηηθώλ  -  Καηαθύξσζε  – Πξόζθιεζε 
γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο. 

 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ , ν  Αλαζέησλ θνξέαο εηδνπνηεί 
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ ( 10 )   
εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηεο παξνχζαο. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
 
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 
ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ  Τπεχζπλε δήισζε  είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 
 
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
 
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 22, 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 
ζηνλ Αλαζέηνληα  θνξέα γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα 
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
β) Ο Αλαζέησλ θνξέαο  είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Ο Αλαζέησλ θνξέαο  θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, 
φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ 
παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ  γλψζε  ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ  
πξνζσξηλνχ  αλαδφρνπ  ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Γξεβελψλ , 1ν ρηι Γξεβελψλ - Κνδάλεο , 1νο 
φξνθνο, Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ,  ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 
θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν απόθαζεο  (ηόπνο θαη 
ρξόλνο). 

 
Ο  πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 
24.3-24.6 ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ  αλαζέηνληα θνξέα  . Σα 
ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, δελ 
έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο , ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ  θαη 
φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ 
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ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.           
 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα  ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξίπησζε  β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016.  

 
4.3 Δλζηάζεηο.  

 
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' 
απηφλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 , όπσο ηζρύεη ζήκεξα .  
 

 

 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – 

πκθσλεηηθό –  εηξά ηζρύνο. 

 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 
άξζξνπ 105/316 θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη 
ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε 
απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη  σο θαησηέξσ. 

 
1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
3.  Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4.  Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 
5.  Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
7. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο. 
8. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο παξνύζεο 

Τπεξεζίαο .   
 
Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο. 

 
7.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα .   
 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 
7.1. Γηα  ηε  δεκνπξάηεζε  ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο  θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 
7.1.1. Σνπ λ. 4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και 
Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 
Δημοζίων Σςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων 
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Σςμβάζεων…» . 

 
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 
ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών 
και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ 
διαηάξειρ». 

 
- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ 
ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 
- ηνπ Ν 1069/80 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ 
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο» ( Φεθ 191/23-8-1980). 

 
7.2. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
 

7.3. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 
θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα 
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνχλ ζε 
κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο πξνηχπνπ. 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηεο Παξνρήο ππεξεζίαο  , Φόξνη, Γαζκνί , θ.ι.π.-
πιεξσκή Αλαδόρνπ. 
 
8.1 Η παξνρή ππεξεζίαο  ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ θαη ππφθεηηαη ζηηο 
θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξνρώλ ππεξεζηώλ ,  
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ Ν 4013/2011. 
 
8.2.  Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 
 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
κεηά  απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 
νξίδεη, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη νινθιεξσζεί ε  παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο  
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 219 ηνπ λ. 4412/2016, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ 
νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ πηζηνπνίεζε πξνο πιεξσκή ηεο εθάζηνηε παξερφκελεο ππεξεζίαο ζα αθνινπζεί 
ην ξπζκφ εθηέιεζεο ηεο, κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 
 
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πιεξσκήο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 
εθδφζεσο ηνπ θαηά πεξίπησζε πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
 
 
 
Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνληεο θνξείο   παξέρνπλ ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο, 
δειαδή ζηηο   24/12/2018. 
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Άξζξν 10:  Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο 
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο.  
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Άξζξν 11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο  .  

 
11.1. Σίηινο ηεο ππεξεζίαο  .  

 
Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη : 
 

«Λεηηνπξγία – πληήξεζε ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ». 
 

 
11.2. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  .  

 
Ο  ζπλνιηθφο  πξνυπνινγηζκφο  δεκνπξάηεζεο  ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο 
αλέξρεηαη  ζε  36.000,00€ , πξν Φ.Π.Α. 24% , ή 44.640,00 € , κε Φ.Π.Α. 24% .   

 
11.3  Σόπνο εθηέιεζεο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο .  
 

Η Δ.Δ.Λ. ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ - 3ν ρηι. Γξεβελώλ – Πόξνπ. 

 
11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο  . 

 
Η παξνύζα κειέηε αθνξά:  
 
ηελ ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πφιεο 
ησλ Γξεβελψλ.  Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο 
δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη  ζηελ Δ.Δ.Λ. ησλ Γξεβελψλ ψζηε λα ηεξνχληαη πιήξσο 
νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη  (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Σερλ. Τπεξεζηψλ 
ηεο ΓΔΤΑΓ), λα πξαγκαηνπνηεί ηελ απαηηνχκελε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, λα 
πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αθπδάησζεο ηεο ηιχνο θαη ινηπέο εξγαζίεο πνπ 
απαηηνχληαη ψζηε εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
 
 
Άξζξν 12 :  Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο . 

 
Ζ πκβαηηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο 
Παξνρήο Τπεξεζίαο , νξίδεηαη ζε Γώδεθα ( 12 ) κήλεο  απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά ην πξνζσπηθφ πνπ ε Σερληθή 
Πεξηγξαθή , ε  ΔΤ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε δεκνπξάηεζεο νξίδνπλ , ηφζν σο 
πξνο ηνλ αξηζκφ ηνπο , φζν θαη σο πξνο ηηο εηδηθφηεηέο ηνπ .  
 
Ζ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία , αλ θξίλεη φηη ε πνξεία ηεο ππεξεζίαο από 
πιεπξάο Αλαδόρνπ  δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή , κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ 
Αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ , ηηο ππεξσξίεο θαη ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη  γεληθά λα πάξεη όια ηα κέηξα πνπ επηβάιινληαη γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο πνξείαο ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη αλαιάβεη .   
 
Ο Αλάδνρνο  νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. 
 
Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

file:///C:/Users/user/Documents/ΑΠΟ%20ΣΕΛΙΔΑ%20ΕΔΕΥΑ/ΟΔΗΓΟΣ%204412-2016%2024092018/2.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/5.%20ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ%20ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ%20ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ%20&%20ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark69




11 
 

απνδεδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ , 
δίλεη ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη  λα θεξχμεη 
έθπησην ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ Δξγνιαβία. Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ , δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν 
απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε.  
 
Άξζξν 13 :  Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ. 

 
13.1 Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή 

δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη 
ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκέλα θαη αξηζκεκέλα έληππα πνπ ρνξεγνύληαη 
από ηελ Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ.  

 
Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε € θαη πεξηιακβάλεη ην θόζηνο γηα ηελ Παξνρή ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ Αλαδόρνπ  , πνπ 
απνξξένπλ από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο.  

 
13.3 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
13.4 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

 
13.5 Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 14:  Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ. 

 
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο 
νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη  95 παξ.2. λ. 4412/2016. 
 
Άξζξν 15:  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 
15.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016 .  

 
Άξζξν 16:  Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 
16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο  . 

 
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο 
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ  5%   επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο 
Φ.Π.Α. 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο 
απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα  αλαθεξφκελα  
ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  
 
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε 
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ηεο επζχλνληαη έλαληη ηνπ αλαζέηνληα θνξέα  αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 
κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν 18: Έθδνζε εγγπεηηθώλ. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο  ε θ η έ ι ε ζ ε ο   εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016  

  
Άξζξν 19:  Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ 
δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 27  –  12  –  2018 , εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο 
ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. 

 

Άξζξν 20:  Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ. 

 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ 
θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα Γ Ω Γ Δ Κ Α   
(  1 2  )   κελώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Άξζξν 21:  Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 
 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην ΚΗΜΓΗ ,  ζηνλ 
Διιεληθό ηύπν θαη θέξεη θσδηθό ΑΓΑΜ , θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Γ., (www.deyag.gr).  
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Άξζξν 22 :   Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 
 

22. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
 
α) ζε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη 
 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε 
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
22.2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο 

 
Άξζξν 23 :   Κξηηήξηα επηινγήο. 
 
Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 23 Α ,  θ α η  Β  πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείηαη από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο .   

Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ. 

 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ 
(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ 
(εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ 
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 
κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 
(Α΄ 215). 
 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 
εθδφζεθε ηειεζίδηθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  
 
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο ε,(α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο 

απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε 

πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
 
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   
 
β) φηαλ ν αλαζέησλ θνξέα κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 
ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
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Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
ή/θαη 

γ) ν Αλαζέησλ Φνξέαο  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη 
έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) 
ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) 
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ 
αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο 
ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
 
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ λ. 4412/2016, ( επαγγεικαηηθό παξάπησκα )  
 
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη 
ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ. Ο αλαζέησλ θνξέαο κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε 
ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

 
Β. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαη λα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ απφδεημε / 
ηηκνιφγην γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο  
 
Γ.  Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα. 
 
Ο ππεχζπλνο ηεο Δ.Δ.Λ. ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Μεραλνιφγνο Γ.Δ., κε ειάρηζηε 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε παξφκνηα ή κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο εγθαηάζηαζε γηα 
πέληε (5) έηε .  

 

 
Άξζξν 24: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 
24.1. Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην 
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Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79  παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν 
ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
α) δελ  βξίζθεηαη  ζε  κία  απφ  ηηο  θαηαζηάζεηο  ηνπ  άξζξνπ  23  Α  ηεο  
παξνχζαο,  
 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 23 Β .  
 
24.2. Γηθαηνινγεηηθά, (Απνδεηθηηθά κέζα). 
 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο 
νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 19 θαη  θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α) .  
 
Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 23 Α ,  θα η  Β  πξέπεη λα 
ηθαλνπνηείηαη από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο .   
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην 
ηππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016) ,  είλαη ηα εμήο :  

 
24.3. Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 23 Α. 
 
Γηα  ηελ  απφδεημε  ηεο  κε  ζπλδξνκήο  ησλ  ιφγσλ  απνθιεηζκνχ  ηνπ  άξζξνπ  
23 Α  νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

(α) Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ (πνηληθνύ κεηξώνπ) ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 
πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ησλ ηειεπηαίσλ εδαθίσλ  ηεο 
παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 23. 

(β) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή 
ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο 
εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ Διιάδα ,   πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό εθθαζάξηζε , 
πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ.  

(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ 
είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 23 Α., ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 
θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
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αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε 
δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά 
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 23 Α ηεο 
παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα 
ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

 
(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ 23, ππνβάιιεηαη 
επηθαηξνπνηεκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ.  

 
24.4. Γηθαηνινγεηηθά  απόδεημεο  θαηαιιειόηεηαο  γηα  ηελ  άζθεζε  ηεο  

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 23.Β. 

 
( ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ) .  

 

 
24.5. Γηθαηνινγεηηθά  απόδεημεο  Σερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλόηεηαο ,  ηνπ άξζξνπ 23.Γ.   
 

Πηπρίν Μεραλνιφγνπ Γ.Δ. (ή αλψηεξν) θαη βεβαίσζε εκπεηξίαο ζε παξφκνηα ή 
κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο εγθαηάζηαζε γηα πέληε (5) έηε 
 

( β )   Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο  δηθαηνινγεηηθά , ηα’ 
αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή 
ησλ.  

 

 

24.6. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
Ννκηκνπνηεηηθά  Έγγξαθα: 
 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, 
ηα δεκνζηεπκέλα επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα 
νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηνπλ : 

 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ 
ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 

ηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ 
επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 

 
ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθώλ εηαηξεηώλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  
δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 

 
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε 
αληηπξφζσπφ ηνπ. 
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24.7. Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
 
(α)  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε  ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 

 
Άξζξν 25 : Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

 
25.1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 

 
(α) μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο » ,    θ α η   
 
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 
25.2. Ο   θάθεινο   «Γηθαηνινγεηηθά   πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά »   
πξέπεη,   επί   πνηλή   απνθιεηζκνχ,   λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα : 
 
1. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 
ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016) , 

  
2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληα Οηθνλνκηθνχ θνξέα  

 
3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη Οηθνλνκηθνί θνξείο  ζπκκεηέρνπλ κε 
αληηπξφζσπφ ηνπο . 

 
 
25.3. Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 
ζεσξεκέλν απφ ηνλ αλαζέηνληα Φνξέα έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ 
άξζξνπ 2 (γ)  ηεο παξνχζαο. 
 
25.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν 
απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία 
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ 
ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.  
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Άξζξν 26 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 
Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, 
απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ.  128 / 2018   Απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
ΓΡΔΒΔΝΩΝ .  
 
 

Γξεβελά, ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2018 .  
 
 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ   ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ.  

 Ο  Γ/ΝΣΗ  
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 
 

ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ ΣΟΣΙΓΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ.  

 
 

 
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζκφ 128 / 2018  απφθαζε Γ.. Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 




