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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.) 
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου-Νέστορος 

 
 
Αριθμός Απόφασης: 36/2019                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                       
Έγκριση της μελέτης, έγκριση της διαδικασίας 
ανάθεσης και καταρτισμός των όρων 
διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας με τίτλο: 
“Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 2019”. 
 

Στην Πύλο και στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  
Πύλου - Νέστορος (Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.), σήμερα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αριθ. 407/15-02-2019 γραπτής πρόσκλησης του 
Προέδρου της, κ. Κωνσταντίνου Ν. Καλογερόπουλου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
χωριστά. 
          Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα  (9) 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. Ο κος Ιωάννης 
Σαρδέλης ως αναπληρωτής του κ. Βοργιά Γεωργίου. 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Καλογερόπουλος  Κων/νος     Πρόεδρος του Δ.Σ. 1. Φιλόπουλος Παύλος 

2. Μπαχούμας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 2. Κρυφός Παναγιώτης 

3. Ρούσσος  Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 3. Καραμπάτσος Νικόλαος 

4. Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία  
5. Σαρδέλης Ιωάννης                     

Μέλος Δ.Σ. 
Αναπλ.Μέλος Δ.Σ. 

4. Αντωνοπούλου Μαρία 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Πύλου - Νέστορος 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.), κ. Κωνσταντίνος Ν. Καλογερόπουλος, μετά τη διαπίστωση νόμιμης 
απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συζήτησης του ανωτέρω 
θέματος της ημερήσιας διάταξης παρόντος του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν. κ. 
Ανδριανόπουλου Παναγιώτη του Νικολάου στον οποίο και  ανέθεσε την τήρηση των 
πρακτικών.  

ΘΕΜΑ: Πρώτο (1ο) 
Με την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο 
Πρόεδρος της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Πύλου-Νέστορος 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.), κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου, το λόγο έδωσε στον 
Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, κ. Ανδριανόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου, ο οποίος 
εισηγήθηκε το παραπάνω θέμα και είπε τα εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, κκ. Σύμβουλοι 
 
 Έχοντας υπόψη:  
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1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1, 5 και 6 του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
2. Το Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
3. Τις Διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) «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. Την υπ΄ αριθ. 8/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου – Νέστορος. 
 
 Η υπ΄ αριθμ. 8/2019 μελέτη αφορά την υπηρεσία με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 
2019”. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασίας παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών για το έτος 2019 και συγκεκριμένα της ομαδικής διανομής των λογαριασμών 
ύδρευσης στο Δήμο Πύλου – Νέστορος. 
 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούμαστε να αποφασίσουμε για:  
 
1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου – Νέστορος. 
2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 2019” με 

τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του 
Ν.4412/2016. 

3. Τον καταρτισμό των όρων διαπραγμάτευσης με πρόσκληση προς περιορισμένο αριθμό 
οικονομικών φορέων. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν. αφού έλαβε υπόψη 
του τις ανωτέρω εισηγήσεις και μετά από διαλογική συζήτηση.  

                       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 8/2019 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου – Νέστορος. 
 

2. Εγκρίνει την ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο “Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 2019” 
με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του 
Ν.4412/2016. 

 
3. Τον καταρτισμό των όρων διαπραγμάτευσης ως εξής: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  
ΑΡΧΗ : 

ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    

         
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  : 

  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  

ΕΤΟΥΣ 2019  
ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
Προϋπολογισμός  

προμήθειας  : 

55.999,76 € 
(συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%) 
45.161,10 € 

(χωρίς το ΦΠΑ) 
 

Πληροφορίες :  
Τσίρμπας Βασίλειος, 2723028312 
 
Fax                 :  2723022371 
Δ/νση             :  Γρ. Επισκόπου 48,           
                            ΤΚ 24001,  Πύλος 
 Ε-mail :               deyapylou_gramm@otenet.gr ,      
                             deya-pylos@otenet.gr 
 

  
 Χρηματοδότηση :  

 
 

  Ίδιοι Πόροι  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

για το αντικείμενο : 

 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΤΟΥΣ 2019 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
Η ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, έχοντας υπ΄ όψιν : 

 
 

1. την με αρ. 8/2019 Μελέτη της ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος προϋπολογισμού ποσού 56.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 24% 

2. την υπ. αρ. 19/2019 Απόφαση ΔΣ με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές του Ν. 4412/16 για 
το έτος 2019 

3. την με αρ. πρωτ. 461/19-02-2019 Απόφαση Γενικού Διευθυντή περί πολυετούς δαπάνης   

 

                                                         

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό 

 

για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 2019», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 

τιμής της υπηρεσίας, η οποία θα προκύψει μετά από έκπτωση που θα δώσει ο προσφέρων επί του 

προϋπολογισμού μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 311 και 327 του Ν. 4412/2016.  

 
1.- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Η χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 

     
     2.-  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
     Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και στον Ελληνικό τύπο. Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι : 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 22/02/2019 

    
 
     3.-  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 
ΠΛ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΠΥΛΟΣ, ΤΚ 24001 

12/03/2019 Τρίτη 11.00 πμ 

 
Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤ.  Β΄. 

 
4.-  ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 
ΠΛ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΠΥΛΟΣ, ΤΚ 24001 

12/03/2019 Τρίτη 11.00 πμ 

     
5.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β)  ενώσεις οικονομικών φορέων 
Που είναι εγκατεστημένοι σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. 
 
6.-  ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Η δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. 62.03.02.05 (Ταχυδρομικά 
Τέλη Έτους 2019) με 41.410,00€ από πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 της 
ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος και με 14.589,76 από πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2020, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 461/19-02-2019 απόφαση Γενικού Διευθυντή περί έγκρισης ανάληψης 
πολυετούς δαπάνης. 

 
7.-  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να 
παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, σε ηλεκτρονική μορφή, από 

την ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στον δικτυακό τόπο: http://www.pylos-nestor.gr. 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι έως και την 
11/03/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑΠΝ, Γρ. Επισκόπου 48, Πύλος, 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως. 
 
8.-  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου - Νέστορος: http://www.pylos-nestor.gr  καθ’ όλη την 
διάρκεια του διαγωνισμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pylos-nestor.gr/
http://www.pylos-nestor.gr/
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10.-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 
 

10.1 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Α΄  

10.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Β΄ 

10.3 «ΤΕΥΔ»      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     Γ΄ 

 
                                 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Υπογραφή 
 
 
 
 

…………..……………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

    10.1   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Α)  Γενικά Στοιχεία 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΕΥΑ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 79571000-7  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS (Ν. Μεσσηνίας) GR 255 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει της τιμής 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ-ΦΟΡΩΝ Ελληνική 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  56.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ   

hhttp://www.pylos-nestor.gr       

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης  είναι η 
Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία με τους προσφέροντες 
ή/και τους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

 
Β)  Ορισμοί ή Συντομογραφίες Διακήρυξης 
 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις 
έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 
 

Αναθέτουσα Αρχή 
(Α.Α.) : 

Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου 
και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή 
περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Στον παρόντα 
διαγωνισμό,  
Α.Α. είναι η ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό 
αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο οποίος θα   εκδώσει την 
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Φορέας της 
Προμήθειας ή Φορέας : 

Η ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος (ΔΕΥΑΠΝ) 

Όργανο Λήψης Από-
φάσεων ή Αποφασίζον 
Όργανο της ΔΕΥΑ : 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠΝ. Το Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι ο 
αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) 
έναντι ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για 
παράνομη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του 
παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα 
πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού αλλά και κάθε εισήγηση των 
γνωμοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις 
του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού 
χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο του 

http://www.dimos-chalkidonos.gr/
http://www.dimos-chalkidonos.gr/
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διαγωνισμού και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης  
Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και 
αξιολόγησης 
προσφορών (Ε.Δ.Δ.) 

Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών 
και λοιπών στοιχείων συμμετοχής, καθώς και για την αξιολόγηση των  
οικονομικών προσφορών και για την εισήγηση για ανάθεση της προμήθειας 
συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτήθηκε με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (την αρ. 232/2016) και λειτουργεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού 
μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε 
από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρο 221 Ν.4412/2016). Τα πρακτικά της 
ανακοινώνονται στους διαγωνιζόμενους μετά το τέλος του κάθε  Σταδίου του 
διαγωνισμού.   

Επιτροπή εξέτασης & 
αξιολόγησης  
ενστάσεων και 
προσφυγών της 
ΔΕΥΑ (Ε.Α.Ε.): 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των ενστάσεων και των προσφυγών 
συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτήθηκε με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (την αρ. 232/2016) και λειτουργεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού 
μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε 
από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρο 221 παρ. 11 εδάφιο α Ν.4412/2016). Η 
Ε.Α.Ε. γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων κατά των πρακτικών 
και επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργάνου 
Λήψης Αποφάσεων. Τα πρακτικά της Ε.Α.Ε. ως γνωμοδοτικές ενέργειες 
στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

Προσφέρων ή Συμ-
μετέχων ή Διαγωνι-
ζόμενος  : 

Οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει 
στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την σύναψη σύμβασης 
με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος/ποι (του 
διαγωνιζόμενου) : 

Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - 
στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το 
πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 
πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ανάδοχος : 

Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 
και θα συνάψει Σύμβαση με την Α.Α. για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου 
αντικειμένου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας : 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. με τον Προσφέροντα. 

Φάκελος Προσφοράς / 
Προσφορά : 

Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα 
Προμηθευτή ή Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με 
την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ο 
Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς επί μέρους φακέλους :  
(α) Τον επί μέρους Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής με τα δικαιολογητικά, 
τις υπεύθυνες δηλώσεις,    
(β) Τον επί μέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς του διαγωνιζομένου. 
(γ) Τον επί μέρους Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με τα οικονομικά στοιχεία 
της προσφοράς του διαγωνιζομένου. 

ΤΕΥΔ: Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης   

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες 
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση 
αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του.  
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού 
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο πρέπει να υπογράψει το 
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ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Υπεύθυνη Δήλωση : 

Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 
75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, 
κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 
προέλευσης του. Σε περίπτωση Νομικού προσώπου υπογράφεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο 
εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο 
του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη 
Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται 
πάντοτε με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή 
δέσμευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της 
προσφοράς υποψηφίου.  

Διακήρυξη : 

Η Απόφαση Διακήρυξης με τα παραρτήματά της που έχει εγκριθεί με απόφαση 
της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές / 
διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή 
του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 
διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται 
χρήσιμη από την Α.Α.  

Προκήρυξη : 
Η περιληπτική Διακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νομίμως και 
εμπροθέσμως για δημοσίευση. 

Προϋπολογισμός 
προκηρυσσόμενου 
αντικειμένου : 

Η εκτιμώμενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του  
προκηρυσσόμενου αντικειμένου  

Σύμβαση : 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση 
του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, η οποία υπογράφεται μετά την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.  

Συμβατικά τεύχη : 
Τα συνημμένα τεύχη στην Σύμβαση μεταξύ Α.Α. και Αναδόχου, καθώς και όλα 
τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την 
παρούσα διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.   

Συμβατικό Ποσό ή 
Συμβατικό Τίμημα ή 
Αξία της Σύμβασης ή 
Συμβατική Αξία : 

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, 
όπως αυτή καθορίζεται από την οικονομική προσφορά του αναδόχου 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το  
προκηρυσσόμενο αντικείμενο και η οποία αναφέρεται στην Σύμβαση.  

Ν. 4412/2016 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
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10.2    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Περιεχόμενα Παραρτήματος Α΄  
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Άρθρο 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος 

Ταχυδρομική διεύθυνση Γρ. Επισκόπου 48 

Πόλη Πύλος 

Ταχυδρομικός Κωδικός 24001 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS (Ν. Μεσσηνίας) GR 255 

Τηλέφωνο 2723028312 

Φαξ 2723022371 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
deyapylou_gramm@otenet.gr,  

deya-pylos@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τσίρμπας Βασίλειος, 2723028312 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.pylos-nestor.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) - 

 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 12/03/2019, ώρα 11:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού στην αίθουσα διαγωνισμών (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), του Δήμου 
Πύλου – Νέστορος, Πλ. Νέστορος, Τ.Κ. 240 01 Πύλος. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 
της προμήθειας/υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους 
ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

2.1 Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ, στη διεύθυνση: http://www.pylos-nestor.gr.     
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς οφείλουν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι έως και την 
11/03/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑΠΝ, στο Γραφείο της ΔΕΥΑΠΝ 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως και η παραλαβή του γίνεται είτε δια των ιδίων, είτε δια του νομίμου 
εκπροσώπου ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών 
(courier), η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή. 
 
2.2  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να παίρνουν πληροφορίες από τη ΔΕΥΑΠΝ στα ως άνω 
τηλέφωνα και φαξ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της Διακήρυξης στην επίσημη 
ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ και όπως προβλέπεται παρακάτω.  
 
2.3  Στην περίπτωση παραλαβής του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών 
(courier), η Α.Α. δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.   
Οι παραλήπτες του Εντύπου υποχρεούνται να το ελέγξουν άμεσα και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο Έντυπο.  
Το ίδιο ισχύει και για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου, 
υποχρεούνται να τα ελέγξουν άμεσα και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το 
γνωρίσουν στην Α.Α. και να ζητήσουν νέα τεύχη, τα οποία θα προμηθευτούν μέσω e-mail. 
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιτύπου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία Ταχυδρομικών Τελών έτους 2019 για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ 
Πύλου - Νέστορος, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 8/2019 Μελέτη της ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

http://www.pylos-nestor.gr/
http://www.pylos-nestor.gr/
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Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 55.999,76 Ευρώ και αναλύεται σε: 
Καθαρή αξία: 45.161,10 € 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 10.838,66€ 
 

Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με 41.410,00€ από τον τακτικό προϋπολογισμό και βαρύνει τον 
Κ.Α. 62.03.02.05 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΠΝ έτους 2019 (ΑΑΥ 463/19-02-2019 για τη διάθεση 
της πίστωσης) και με 14.589,76€ από τον προϋπολογισμό έτους 2020 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 
461/19/02/2019 Απόφαση Γενικού Διευθυντή περί εγκρίσεως ανάληψης πολυετούς δαπάνης. 
2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης 
ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΕΥΑΠΝ.  
4. Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται σε ευρώ για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιμολογίου και μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική παράδοση, αφού 
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές 
και προσκομισθούν τα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του αναδόχου και αφού διεξαχθούν οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι των δικαιολογητικών από τους αρμόδιους φορείς..  
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας 
εκδόσεως του πρωτοκόλλου παραλαβής. 
5. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά,  μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων και την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής. Κάθε τμηματική πληρωμή θα γίνεται μετά τη σύνταξη των σχετικών βεβαιώσεων 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και 
σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016)] 
6. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου του ΔΗΜΟΥ. 
 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 311 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας 

του διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 12 ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Επομένως ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 12/03/2019. Ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ. και λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. Μετά τη 
λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών (Αίθουσα Συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου), του Δήμου Πύλου – Νέστορος, Πλ. Νέστορος, Τ.Κ. 240 01 Πύλος. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η 
αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  
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2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β) Ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ που διενεργεί την προμήθεια. 
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ) Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος ήτοι την επωνυμία, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό 
τηλεομοιοτυπίας (fax) και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας 
πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου 
τους. 
Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις : 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, φακέλους, οι οποίοι πρέπει να 
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 και  
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ.2. 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 
188). 
5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές. 
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού  :  ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No :  36/2019  

 Για την επιλογή αναδόχου για το αντικείμενο : 
«Ταχυδρομικά Τέλη Έτους 2019» 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   

 Στοιχεία Αποστολέα (Οικονομικού φορέα):  
• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
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(β) ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
 
σύμφωνα με τα κατωτέρω. 
 
2. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 14 της παρούσας 
β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού 
φορέα (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 σύσταση του νομικού προσώπου, 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.) καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του διοικητικού οργάνου και 
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής.  
  
3. Στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» (καλά σφραγισμένος φάκελος) περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να 
περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού 
σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσομένων υπηρεσιών.  
Α)  ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Α1) Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του δημοπρατούμενου αντικειμένου, θα 
περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα ζητούμενα είδη.  
Στην προσφορά είτε αναφέρεται είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, για παράδοση των ζητουμένων ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 
στην παρούσα διακήρυξη.  
Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και 
επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ακόμα, προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Α2)  Όλες οι τιμές του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Η αναγραφή των 
τιμών θα  γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, όπως και οι ενδιάμεσοι και τελικοί υπολογισμοί μετά την 
ανάλογη στρογγυλοποίηση.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε.  
Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού αριθμητικά και 
ολογράφως. Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά ως ποσό.  
Β)  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Β1) Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό επί μέρους φάκελο, με τη συμπλήρωση του 
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και του αντίστοιχου Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.  
Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στην δομή του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς και επιβάλλεται 
απαραίτητα η χρησιμοποίηση του όπως αυτός δίδεται από την Α.Α. 
Οικονομική προσφορά που υποβάλλεται σε ανοικτό επί μέρους φάκελο δεν γίνεται δεκτή και η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Β2) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συμπληρώνει στο Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς αριθμητικώς και στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με ΦΠΑ, €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. 
Από την Οικονομική Προσφορά του Πίνακα πρέπει να προκύπτει σαφώς: 
α)  Η Τιμή Μονάδας (τιμή υπηρεσίας) χωρίς ΦΠΑ.  
β)  Η μερική τιμή χωρίς ΦΠΑ. 
γ)  Η συνολικά προσφερόμενη τιμή. Η τιμή αυτή θα είναι σε € (ευρώ), θα αναγράφεται επί ποινή 
αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική 
τιμή) και θα περιλαμβάνει, με χωριστή αναφορά : 
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-  Την συνολική προσφερόμενη τιμή, απαλλαγμένη από ΦΠΑ,  
-  Τον ΦΠΑ που βαρύνει την αξία σε ποσό. 
-  Την συνολική προσφερόμενη τιμή, που περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ. 
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που έχει προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή χωρίς 
ΦΠΑ.  
Β3)  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή υπηρεσίας ή δεν δίδεται Μερική Τιμή 
ή η συνολική προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Οργάνου 
Λήψης Αποφάσεων της Α.Α., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου.  
Επιπλέον σε περίπτωση λαθών στις αριθμητικές πράξεις, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Γ) Προσφορά που υποβάλλεται με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στις 
προηγούμενες παραγράφους, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Δ) Όλα τα στοιχεία του φακέλου της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και 
υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε όλες τις σελίδες τους. Σε διαφορετική 
περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ε) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. 
 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 

11.1. Έναρξη διαδικασίας -  Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή της ΔΕΥΑΠΝ που έχει συγκροτηθεί για το 
σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία δημόσια συνεδρίαση. 
β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Ε.Δ.Δ., η οποία συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. Όταν η οριζόμενη, στο άρθρο 7 του παρόντος, ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών παρέλθει, κηρύσσεται το τέλος παράδοσης των προσφορών και 
αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης 
προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός εάν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν 
την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή.  
Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 
διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  
Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση 
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και των εγγράφων που κατετέθησαν. 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρεία ή ένωση 
προμηθευτών ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 
συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν 
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα 
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, 
υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή 
άλλο τρόπο αμοιβής. 
γ) Πρόσβαση σε έγγραφα  
Οι προσφέροντες δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών (οι 
προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) και έχουν δικαίωμα να εξετάσουν τα 
στοιχεία των φακέλων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού εφόσον το επιθυμούν.  
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11.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών - ενστάσεις  
 
11.2.1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 
Αφού περάσει η οριζόμενη, στο άρθρο 7 του παρόντος, ώρα, κηρύσσεται το τέλος παράδοσης των 
προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή 
μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός εάν η επίδοση προσφορών 
που άρχισε πριν την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από 
την ώρα αυτή. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και 
υπέβαλαν προσφορά ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, με βάση σχετικό πίνακα 
που έχει καταρτιστεί από τη ΔΕΥΑΠΝ και αρχίζει από την Επιτροπή της ΔΕΥΑΠΝ η αποσφράγιση των 
ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν 
περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στη ΔΕΥΑΠΝ για 
επιστροφή. 
 
α) Η Επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο για θέματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία ανάθεσης 
συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πλην την αξιολόγηση ενστάσεων ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής) προχωρά σε ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ. 
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεχίζεται δημόσια, μετά την λήξη της 
προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και η επιτροπή αριθμοί τους φακέλους, με τη σειρά που 
επιδόθηκαν, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και ελέγχει την ορθότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω 
στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
γ) Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής (άρθρο 327 του Ν. 4412/2016). 
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλιου της 
ΔΕΥΑΠΝ, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.  
ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Ε.Δ.Δ. και παρουσία των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
  
Η Επιτροπή καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τις αποδεκτές προσφορές και τις τυχόν προσφορές 
που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.   
Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών, 
συμπληρώνει το πρακτικό της με τους αντίστοιχους Συγκριτικούς Πίνακες Κατάταξης Προσφορών . 
Η κατάταξη των προσφορών στους πίνακες αυτούς γίνεται: κατά αύξουσα σειρά. 
 
Στο πρακτικό αυτό η Ε.Α. καταγράφει και την πρότασή της για τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος είναι ο 
πρώτος στην κατάταξη του Πίνακα.  
Το πρακτικό με τους συγκριτικούς πίνακες υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και γίνεται 
ανακοίνωση των τιμών - αποτελεσμάτων και διαβιβάζεται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων για 
επικύρωση (Ο.Ε.).  
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠΝ εκδίδει την απόφαση έγκρισης του πρακτικού, η οποία  κοινοποιείται με 
αποδεικτικό παραλαβής στους συμμετέχοντας στο στάδιο αυτό.  
 
11.2.2  Ενστάσεις  
Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Η προθεσμία άσκησής τους είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, γνωμοδοτεί επ’ αυτής η Ε.Α.Ε. και λαμβάνει 
τελική απόφαση το Δ.Σ., εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
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παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  
Οι ούτως τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρο 
221 παρ. 11α Ν.4412/2016), η οποία γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επ΄ αυτών. 
 
11.2.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 
10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που καθορίζονται 
στο άρθρο 15 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 5 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 12, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
β) Η Επιτροπή διαγωνισμού και Αξιολόγησης (Ε.Δ.Δ.) ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 
συντάσσοντας πρακτικό γι’ αυτό και εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο όργανο της Α.Α. Το αρμόδιο όργανο, 
που είναι η Ο.Ε., αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, η οποία με μέριμνά του γνωστοποιείται σε κάθε 
προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με αντίγραφα των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.   
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 360 και επόμενα του ν.4412/2016.  
γ) Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άπρακτη πάροδος 
της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή από την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής 
κ.α΄.) η Α.Α. αποστέλλει πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση των επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016.  
δ) Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Α.Α. αποστέλλει έγγραφο στον ανάδοχο με το 
οποίο του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης εντός 20 ημερών, προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 
 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε 
υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών ή διακίνησης και αποστολής φακέλων και που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 
του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
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που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
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 ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.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. 
2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  
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, 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. 
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3(β). 
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
και 3 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. 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, με τελεσίδικη απόφαση, 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 στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 
6. 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. 
4412/2016. 
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 306 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
δημοσίων (διαγωνισμό). 
 

Άρθρο 14: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  
(ΤΕΥΔ) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 

 
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας,  
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β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
παρούσας, 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μερους IV : Κριτήρια επιλογής 
του Τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) ,(αρ.79 παρ. 4 του ν.4412/2016)χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV. 
 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά κατακύρωσης1 (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 
α. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.  

 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. 

 Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. 

 Βεβαίωση ΙΚΑ για τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις ως επιχείρηση. 

 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.  

 Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α ' του Ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμα του. 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο. 

                                                 
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 

έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 

υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 

εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 
 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 
μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13. 
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης 
ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους 
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά 
και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.  
Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι 
τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά στους διοικούντες την 
εταιρεία. 
γ. Για την παράγραφο 3 (β) του άρθρου 13: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τελεί σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1, 2 
και 3(β) του άρθρου 15, 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 του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της 
παρούσας. 
Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 
προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 
 
δ. Για την παράγραφο 7 του άρθρου 13: 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. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης 
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Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα :  

  Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει : 
 Προκειμένου για Α.Ε., γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) που να αναφέρονται οι γενόμενες 

τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού 
θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ.   

 Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει Δημοσιευμένη ολόκληρη η 
ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο (τις θέσεις που κατέχουν τα μέλη, τη λήξη του) και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

       Με τον Ν.4250/2014, καταργήθηκε από την 1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των 
πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως 
αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε. και την δημοσίευση στο ΦΕΚ πλέον 
υποκαθιστά η δημοσίευση των πράξεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα η 
εγκύκλιος αριθ.5285/16-1-2015 (ΑΔΑ : 6Κ02Φ-Θ95) της Γ.Γ. Εμπορίου προβλέπει ότι : ''Πράξεις ή 
στοιχεία των οποίων η υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από την 1-1- 2015 και μετά 
θα πρέπει να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ως άνω 
νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, αυτό σημαίνει 
πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. από την 1-1-2015, οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση 
στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ''.  

 Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των 
τροποποιήσεών του από το κατά τόπο αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Η. και απόφαση των εταίρων για ορισμό του 
διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό. 

 Προκειμένου για Ε.Π.Ε. : Πιστοποιητικό Μεταβολών του Γ.Ε.ΜΗ., κωδικοποιημένο καταστατικό το 
οποίο να είναι ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.ΜΗ. και Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η 
εκπροσώπηση της εταιρείας. 

●  Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίζει :  
 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.  
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

(πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό 
εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.  

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση 
του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
 Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
 
στ. παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την 
έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ενώσεων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν, περί 
έγκρισης συμμετοχής τους στην ένωση και συμμετοχής τους στον διαγωνισμό για την συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

 
ζ. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 12: 
 
ζ.1. 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 
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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 Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
ζ.2. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά του 
άρθρου 12, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου 4250/2014 περί υποβολής ιδιωτικών εγγράφων. 
 

Άρθρο 16: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 17: Εγγυήσεις 

1  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση 
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
 
2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται με την 
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει 
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η λήξη του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας. Οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
ολοκλήρωση του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
2.  Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τον συμβατικό 
χρόνο εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά δύο (2) μήνες επιπλέον. 
3. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει 
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει 
νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει θέμα 
αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος 
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 
4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 
αναφέρουν ότι αναφέρουν και τα ακόλουθα:  
 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) Την προς εκτέλεση υπηρεσία,  

ε) τον αριθμό της εγγύησης, 
στ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
ζ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
η) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

θ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ι) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
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ια) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑΠΝ και  
ιβ) το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 
συμβατικό χρόνο υλοποίησης της προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, 
ιγ) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
5.  Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή θα συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
3   Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
4   Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών  
Η ΔΕΥΑΠΝ θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που 
προσκομίζουν οι διαγωνιζόμενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίζει ο 
ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. 
Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση 
δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό 
ενώ ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.  
 
5   Εγγυήσεις Ενώσεων  
Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές 
των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων 
Προσώπων, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από κάθε μέλος της Ένωσης, το 
άθροισμα των εγγυητικών αυτών επιστολών θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα 
μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις 
εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
Ένωσης.  
 

Άρθρο 18: Ενστάσεις 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠΝ, η οποία αποφασίζει, ύστερα 
από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 4/2018 Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠΝ, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η 
οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠΝ μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΔΕΥΑΠΝ, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 

Άρθρο 19: Γλώσσα διαδικασίας 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 
άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν 
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα2, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.3, είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην 
Αγγλική Γλώσσα.  
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
 

Άρθρο 20: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νομοθετημάτων: 
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 216), 
- του Ν. 4585/2018 (Α’ 147), 
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 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 εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και 
υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 290 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου 
της 
 

Άρθρο 21: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΠΝ, 
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του (http://www.pylos-nestor.gr). 
Με βάση βοηθητικό πίνακα που αναρτήθηκε στις 20/4/2018 από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ερμηνεύει την 
ισχύουσα νομοθεσία περί υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον εθνικό τύπο, κατά τον ν.4412/2016, όπως 

                                                 
2 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.   
3 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   

http://www.pylos-nestor.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει, προκύπτει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 377, παρ. 1, περίπτ. 82 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017, με την επιφύλαξη της παρ. 12 του 
άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, απαιτείται δημοσίευση εφάπαξ περίληψης της διακήρυξης σε μια (1) 
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 
Η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης βαρύνει τους αναδόχους. 
 

Άρθρο 22: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω.  
- Η παρούσα διακήρυξη 
- Η διακήρυξη. 
- Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. 
- Ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο. 
- Η Τεχνική Προσφορά. 
- Η Οικονομική Προσφορά. 
- Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
- Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

Άρθρο 23: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, θα παρέχονται σε τέσσερις (4) ημέρες πριν από 
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
 

Άρθρο 24: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες 
εκτέλεσης της προμήθειας. 

 

Άρθρο 25: Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στα άρθρα 7 (ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών), 8 (υποβολή 
φακέλου προσφοράς), 9 (Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς), 13 (παραλαβή προσφορών - στάδια 
αποσφράγισης και αξιολόγησης - κατακύρωση), 19 (Χρόνος ισχύος προσφοράς) της παρούσας,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 της παρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 
το άρθρο 13 παρ. 3 της παρούσας και το άρθρο 310 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους του άρθρου 15 παρ. 3 ε της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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Άρθρο 26: Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
 

Άρθρο 27: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν υλοποιήσει την υπηρεσία μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στην παρούσα διακήρυξη.  
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 
α) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή 
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 

Άρθρο 28: Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Παράταση σύμβασης 

Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας): 
ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης,  με δικαίωμα παράτασης έως και 
ΤΡΕΙΣ (3) μήνες. 
 

Άρθρο 29: Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών της παρούσας θα γίνεται τμηματικά, για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. 
3. Στη συμβατική αξία της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Το ποσοστό 
του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον νόμο, βαρύνει το ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος. 
 

Άρθρο 30: Ειδικοί όροι 

1. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της, για 
έκτακτους λόγους και για λόγους δημόσιου συμφέροντος μονομερώς και αζημίως γι’ αυτήν, να 
παραλαμβάνει προμήθειες ή υπηρεσίες μικρότερης ποσότητας από τις προϋπολογισθείσες. Η 
επικαιροποίηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ποσότητας προμηθειών ή υπηρεσιών γίνεται με 
απλή έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. 
2. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει την επικαιροποιημένη για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος ποσότητα προμηθειών ή υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή προσφοράς 
που κατακυρώθηκε με το διαγωνισμό. 
3. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά του και          
από κάθε αξίωσή του να προσβάλλει ή διαρρήξει την σχετική σύμβαση υπηρεσίας για          
οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή του, που προέρχεται από τα άρθρα 
178, 179 και 388 του Α.Κ. 
4. Η ΔΕΥΑ Πύλου - Νέστορος μπορεί να ζητήσει τροποποίηση της σύμβασης για αύξηση του συμβατικού 
ποσού έως 10 % σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΠΝ 

 

ΠΥΛΟΣ 20/02/2019 

(Τόπος – Ημερομηνία) 
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4. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ κ. Κωνσταντίνο 
Καλογερόπουλο του Νικολάου τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η  απόφαση αυτή, πήρε αύξοντα αριθμό 36/2019. 

 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 
 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                 Τα Μέλη  
           Καλογερόπουλος Ν. Κωνσταντίνος        Μπαχούμας Γεώργιος 

Ρούσσος  Ιωάννης 

Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία 
Σαρδέλης Ιωάννης 

 

  

                                                                                  Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                           Πύλος, Φεβρουάριος 2019   
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν. 
 
 
 
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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