
 
 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
(∆.Ε.Υ.Α.Π.Ν.) 
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της µε αριθµό 8/2018 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου-Νέστορος 

 
 
Αριθµός Απόφασης: 70/2018                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                       

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, τευχών 
δηµοπράτησης και καταρτισµός όρων 
διακύρηξης της προµήθειας µε τίτλο 
“Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης”. 
  

Στην Πύλο και στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης  Πύλου-Νέστορος (∆.Ε.Υ.Α.Π.Ν.), σήµερα την 15η του µηνός 
Μαΐου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής, 
συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1137/11-05-2018 γραπτής 
πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Κωνσταντίνου Ν. Καλογερόπουλου, που 
επιδόθηκε σε κάθε µέλος χωριστά. 

          ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) µέλη. Ο κος Ιωάννης 
Σαρδέλης ως αναπληρωτής του κ. Βοργιά Γεωργίου και ο κος Γεώργιος Μπαχούµας 
ως αναπληρωτής του κ. Γαΐτάνη Λεωνίδα. 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Καλογερόπουλος  Κων/νος     Πρόεδρος του ∆.Σ. 1. Κρυφός Παναγιώτης 
2. Ρούσσος  Ιωάννης Μέλος ∆.Σ. 2. Καραµπάτσος Νικόλαος 
3. Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία 
4. Αντωνοπούλου Μαρία                                

Μέλος ∆.Σ. 
Μέλος ∆.Σ. 

3. Φιλόπουλος Παύλος 
 

5. Σαρδέλης Ιωάννης Αναπλ.Μέλος ∆.Σ.  

6. Μπαχούµας Γεώργιος Αναπλ.Μέλος ∆.Σ.  
    

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

ΘΕΜΑ: Έβδοµο (7ο) 
 

Με την έναρξη της συζήτησης του παραπάνω θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, ο Πρόεδρος της  ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Πύλου-
Νέστορος (∆.Ε.Υ.Α.Π.Ν.), κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος του Νικολάου, το λόγο 
έδωσε στον Γενικό ∆ιευθυντή της επιχείρησης, κ. Ανδριανόπουλο Παναγιώτη του 
Νικολάου, ο οποίος εισηγήθηκε το παραπάνω θέµα και είπε τα εξής: 
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Κύριε Πρόεδρε, κκ. Σύµβουλοι  

Έχοντας υπόψη: 
 

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

3. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ΄ αριθ. 16/2018 Τεχνική Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Πύλου – Νέστορος, µε τίτλο “Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης”. 

 
Παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, τευχών 

δηµοπράτησης και καταρτισµός όρων διακήρυξης της προµήθειας µε τίτλο 
“Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης” 
 

Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.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 τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και καταρτίζει τους 
όρους διακήρυξης για την προµήθειας µε τίτλο “Υδρόµετρα – Φρεάτια ύδρευσης”,  
ως εξής: 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ        
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ  
ΑΡΥΗ : 

ΔΕΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΕΣΟΡΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ  
ΜΔΗΝΙΑ    

         
ΔΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΕΝΟ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  : 

  
Τδπόμεηπα – Φπεάηια 

ύδπεςζηρ 
ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

 
Πποϋπολογιζμόρ  

ππομήθειαρ  : 

54.999,13 € 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ 24%) 
44.354,14 € 

(ρσξίο ην ΦΠΑ) 
 

Πιεξνθνξίεο :  
Σζίξκπαο Βαζίιεηνο, 2723028312 
 
Fax                 :  2723022371 
Γ/λζε             :  Γξ. Δπηζθφπνπ 48,           
                            ΣΚ 24001,  Πχινο 
 Δ-mail :               deyapylou_gramm@otenet.gr ,      
                             deya-pylos@otenet.gr 
 

  
 Υξεκαηνδόηεζε :  

 
 

  Ίδηνη Πφξνη  
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

για ηο ανηικείμενο : 

 
 

Τδξόκεηξα – Φξεάηηα ύδξεπζεο 
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ΑΠΟΦΑΖ 
 

 
Ζ ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ, έρνληαο ππ΄ φςηλ : 

 
 

1. ηελ κε αξ. 16/2018 Μειέηε ηεο Σ.Τ. Γήκνπ Πχινπ πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ 55.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 24% 

2. ηελ αξ. 48/2018 Απφθαζε Γ πεξί έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ηα πδξφκεηξα ζε βάξνο 
ηνπ Κ.Α 12.01.50.10 θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00€ θαη γηα ηα θξεάηηα χδξεπζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 
12.04.02.10 θαηά ην πνζφ ησλ 40.000,00€ απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2018  

3. ηελ αξ. 4/2018 Απφθαζε Γ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθαλ νη επηηξνπέο δηελέξγεηαο θαη 
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο θαη αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ 

4. ηελ ππ’ αξηζκφ 4/2018 Απφθαζε Γ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθαλ νη Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο 
θαη Παξαιαβήο ησλ Πξνκεζεηψλ & Παξαιαβήο Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηελ ΓΔΤΑ Πχινπ - 
Νέζηνξνο θαηά ην έηνο 2018  

 

                                                         

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

 

πλνπηηθό Γηαγσληζκό 

 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα «Τδξόκεηξα – Φξεάηηα ύδξεπζεο», κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηεο 

ηηκήο ησλ εηδψλ, ε νπνία ζα πξνθχςεη κεηά απφ έθπησζε πνπ ζα δψζεη ν πξνζθέξσλ επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 311 θαη 327 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 
1.- ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ 
ΑΡΥΖ 

ΔΗΓΟ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 

ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΜΑΕΗ 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - 
ΝΔΣΟΡΟ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ Η ρακειφηεξε ηηκή NAI 

     
     2.-  ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 
     Ο Γηαγσληζκόο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ. Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν. Οη ελ ιφγσ εκεξνκελίεο έρνπλ σο θάησζη : 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 23/5/2018 

    

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΑΘ4ΟΕ3Υ-7Σ8



ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

                                

Τδξφκεηξα – Φξεάηηα χδξεπζεο  
4 
 

     3.-  ΣΟΠΟ  -  ΥΡΟΝΟ  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ,  
Γξ. Δπηζθφπνπ 48, Πχινο, Σ.Κ. 24001 

07/06/2018 Πέκπηε 11.00 πκ 

 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ παξαπάλσ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ 
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ.  
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ απηνχο γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) κελώλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣ.  Β΄. 

 
4.-  ΣΟΠΟ  -  ΥΡΟΝΟ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΓΗΜΟ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ, ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ, 
ΠΛ. ΝΔΣΟΡΟ, ΠΤΛΟ, ΣΚ 24001 

07/06/2018 Πέκπηε 11.00 πκ 

     
5.- ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ : 
α)  ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
β)  ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά 
Πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 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 Γεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 
 
Οη ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ 
πξνζθνξά. 
 
6.-  ΦΟΡΔΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  
Η δαπάλε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζα βαξχλεη ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. 12.01.50.10 (Τδξφκεηξα) κε 
40.000,00€ θαη Κ.Α. 12.04.02.10 (Φξεάηηα – Ύδξεπζεο) απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηεο ΓΔΤΑ Πχινπ - Νέζηνξνο. 

 
7.-  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΩΝ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 
παξαιάβνπλ ην πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http://www.pylos-nestor.gr. 
Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη έσο θαη ηελ 
06(13)/06/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:30 απνθιεηζηηθά απφ ηε ΓΔΤΑΠΝ, Γξ. Δπηζθφπνπ 48, 
Πχινο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο. 
 
8.-  ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ / ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 
Οη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαζψο θαη φιεο νη απαληήζεηο / δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο: http://www.pylos-nestor.gr  θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
 

http://www.pylos-nestor.gr/
http://www.pylos-nestor.gr/
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10.-  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 
ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο : 
 
10.1 «ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ»       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ     Α΄  

10.2 «ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ     Β΄ 

10.3 «ΣΔΤΓ»      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ     Γ΄ 

 
                                 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ – ΝΔΣΟΡΟ 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ 
 
 

Τπνγξαθή 
 
 
 
 

…………..……………………. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

    10.1   ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
Α)  Γεληθά ηνηρεία 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΣΗΣΛΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

Τδξόκεηξα – Φξεάηηα ύδξεπζεο 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ CPV 
38411000-9 
44115210-4  

ΚΩΓΗΚΟ NUTS (Ν. Μεζζελίαο) GR 255 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ  ΓΔΤΑ Πχινπ - Νέζηνξνο 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν 
βάζεη ηεο ηηκήο 

ΓΛΩΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟ-ΦΟΡΩΝ Διιεληθή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ  55.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΖΜΟ-
ΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗ-ΜΔΝΟΤ 

Ίδηνη Πφξνη ΓΔΤΑ Πχινπ - Νέζηνξνο  

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  

Έσο ηέινο 2018  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  ΣΖΝ 
ΔΠΗΖΜΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ   

hhttp://www.pylos-nestor.gr       

ΓΛΩΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο  είλαη ε 
Διιεληθή. Όια ηα έγγξαθα, επηθνηλσλία κε ηνπο πξνζθέξνληεο 
ή/θαη ηνπο Αλαδφρνπο, θαζψο θαη νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 
Β)  Οξηζκνί ή πληνκνγξαθίεο Γηαθήξπμεο 
 
Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ δηαθνξεηηθά, ηηο 
έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα : 
 

Αλαζέηνπζα Αξρή 
(Α.Α.) : 

Σν θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ 
θαη νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο ή ελφο ή 
πεξηζζνηέξσλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ. ηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ,  
Α.Α. είλαη ε ΓΔΤΑ Πχινπ - Νέζηνξνο, ν νπνίνο πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ 
απηφ, ζηνλ νπνίν ζα θαηαηεζνχλ νη πξνζθνξέο θαη ν νπνίνο ζα   εθδψζεη ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Φνξέαο ηεο 
Πξνκήζεηαο ή Φνξέαο : 

Η ΓΔΤΑ Πχινπ – Νέζηνξνο (ΓΔΤΑΠΝ) 

Όξγαλν Λήςεο Από-
θάζεσλ ή Απνθαζίδνλ 
Όξγαλν ηεο ΓΔΤΑ : 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΠΝ. Σν Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ είλαη ν 
αξκφδηνο θνξέαο πνπ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα (απνθαζίδνλ όξγαλν) 
έλαληη ελζηάζεσλ πνπ δπλαηφλ λα αζθεζνχλ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα 
παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Α.Α. ή επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ ην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ εγθξίλεη ηα 
πξαθηηθά θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά θαη θάζε εηζήγεζε ησλ 
γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Οη απνθάζεηο 

http://www.dimos-chalkidonos.gr/
http://www.dimos-chalkidonos.gr/
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ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο Απνθάζεσλ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο εθηειεζηνχ 
ραξαθηήξα θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε θάζε ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο  
Μεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ είλαη ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνύ θαη 
αμηνιόγεζεο 
πξνζθνξώλ (Δ.Γ.Γ.) 

Σν αξκφδην γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ  
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ εηζήγεζε γηα αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζπιινγηθό γλσκνδνηηθό φξγαλν ηεο Α.Α., ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε κε 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ηελ αξ. 232/2016) θαη ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο, νξηζκνχ 
κειψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, απνηειείηαη δε 
απφ ηξία κέιε ηνπιάρηζηνλ (άξζξν 221 Ν.4412/2016). Σα πξαθηηθά ηεο 
αλαθνηλψλνληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κεηά ην ηέινο ηνπ θάζε  ηαδίνπ ηνπ 
δηαγσληζκνχ.   

Δπηηξνπή εμέηαζεο & 
αμηνιόγεζεο  
ελζηάζεσλ θαη 
πξνζθπγώλ ηεο 
ΓΔΤΑ (Δ.Α.Δ.): 

Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ πξνζθπγψλ 
ζπιινγηθό γλσκνδνηηθό φξγαλν ηεο Α.Α., ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε κε 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ηελ αξ. 232/2016) θαη ιεηηνπξγεί 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο, νξηζκνχ 
κειψλ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, απνηειείηαη δε 
απφ ηξία κέιε ηνπιάρηζηνλ (άξζξν 221 παξ. 11 εδάθην α Ν.4412/2016). Η 
Δ.Α.Δ. γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επί ηπρφλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ πξαθηηθψλ 
θαη επί ηπρφλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Οξγάλνπ 
Λήςεο Απνθάζεσλ. Σα πξαθηηθά ηεο Δ.Α.Δ. σο γλσκνδνηηθέο ελέξγεηεο 
ζηεξνχληαη εθηειεζηνχ ραξαθηήξα. 

Πξνζθέξσλ ή πκ-
κεηέρσλ ή Γηαγσλη-
δόκελνο  : 

Οπνηαδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη 
ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξόζσπνο/πνη (ηνπ 
δηαγσληδόκελνπ) : 

Σν/α θπζηθφ/ά πξφζσπν/α πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά - 
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη ή/θαη δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. Σν 
πξφζσπν απηφ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή 
πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν 
εθπξφζσπν ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αλάδνρνο : 

Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 
θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Α.Α. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ 
αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία. 

Τπεύζπλνο 
Δπηθνηλσλίαο : 

Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζε ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη 
ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 
αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, e-mail θιπ), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο 
αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Α.Α. κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Φάθεινο Πξνζθνξάο / 
Πξνζθνξά : 

Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ / ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ έλα 
Πξνκεζεπηή ή Πξνζθέξνληα ή πκκεηέρνληα ή Γηαγσληδφκελν, ζχκθσλα κε 
ηελ δηαθήξπμε, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο 
Φάθεινο Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ζε ρσξηζηνχο επί κέξνπο θαθέινπο :  
(α) Σνλ επί κέξνπο Φάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο κε ηα δηθαηνινγεηηθά, 
ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο,    
(β) Σνλ επί κέξνπο Φάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
(γ) Σνλ επί κέξνπο Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

ΣΔΤΓ: Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεύζπλεο 
Γήισζεο   

Σν ΣΔΤΓ απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε Τπεχζπλε Γήισζε κε ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75Α΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε 
αιινδαπνχ ζπκκεηέρνληνο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ.  
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ 



ΑΔΑ: 6ΑΘ4ΟΕ3Υ-7Σ8



ΓΔΤΑ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

                                

Τδξφκεηξα – Φξεάηηα χδξεπζεο  
8 
 

θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, θάζε άηνκν πξέπεη λα ππνγξάςεη ην 
ίδην ΣΔΤΓ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 
ηε πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

Τπεύζπλε Γήισζε : 

Δλλνείηαη δήισζε θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 
75Α΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ζπκκεηέρνληνο, 
θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζεο ηνπ. ε πεξίπησζε Ννκηθνχ πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ εηδηθψο εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην 
εθπξφζσπν (ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν 
ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ εγγξάθνπ). Οη δεηνχκελεο απφ ηελ Γηαθήξπμε 
Τπεχζπλεο Γειψζεηο δειψλνληαη ξεηά σο ηέηνηεο θαη ζα ζπλνδεχνληαη 
πάληνηε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππνγξάθνληα, εθηφο αλ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο 
πεξηπηψζεηο φπνπ δεηείηαη ή αλαθέξεηαη «έγγξαθε δήισζε», «ξεηή 
δέζκεπζε» θιπ, ελλνείηαη ζρεηηθή αλαθνξά ή απάληεζε ζην θείκελν ηεο 
πξνζθνξάο ππνςεθίνπ.  

Γηαθήξπμε : 

Η Απφθαζε Γηαθήξπμεο κε ηα παξαξηήκαηά ηεο πνπ έρεη εγθξηζεί κε απφθαζε 
ηεο Α.Α. θαη ε νπνία εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο / 
δηαγσληδφκελνπο / ζπκκεηέρνληεο / πξνζθέξνληεο θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή 
ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο 
δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο θαη θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη 
ρξήζηκε απφ ηελ Α.Α.  

Πξνθήξπμε : 
Η πεξηιεπηηθή Γηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πνπ απνζηέιιεηαη λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο γηα δεκνζίεπζε. 

Πξνϋπνινγηζκόο 
πξνθεξπζζόκελνπ 
αληηθεηκέλνπ : 

Η εθηηκψκελε απφ ηελ Α.Α. ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ  
πξνθεξπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ  

ύκβαζε : 
Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Α.Α. θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ε νπνία ππνγξάθεηαη κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  

πκβαηηθά ηεύρε : 
Σα ζπλεκκέλα ηεχρε ζηελ χκβαζε κεηαμχ Α.Α. θαη Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια 
ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.   

πκβαηηθό Πνζό ή 
πκβαηηθό Σίκεκα ή 
Αμία ηεο ύκβαζεο ή 
πκβαηηθή Αμία : 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ, 
φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην  
πξνθεξπζζφκελν αληηθείκελν θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ χκβαζε.  

Ν. 4412/2016 
Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
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Άξζξν 1: ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

Δπσλπκία ΓΔΤΑ Πχινπ - Νέζηνξνο 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Γξ. Δπηζθφπνπ 48 

Πφιε Πχινο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 24001 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS (Ν. Μεζζελίαο) GR 255 

Σειέθσλν 2723028312 

Φαμ 2723022371 

Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  
deyapylou_gramm@otenet.gr,  

deya-pylos@otenet.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Σζίξκπαο Βαζίιεηνο, 2723028312 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.pylos-nestor.gr 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν (URL) - 

 
 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 07/062018, ψξα 11:00 πκ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκψλ (Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ηνπ Γήκνπ 
Πχινπ – Νέζηνξνο, Πι. Νέζηνξνο, Σ.Κ. 240 01 Πχινο. 
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο 
ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο/πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν. 
 

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ 

2.1 Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη κόλν ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΜΟΤ, ζηε δηεχζπλζε: http://www.pylos-nestor.gr.     
Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο νθείινπλ λα πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη έσο θαη ηελ 
06/06/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 14:30 απνθιεηζηηθά απφ ηε ΓΔΤΑΠΝ, ζην Γξαθείν ηεο ΓΔΤΑΠΝ 
θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο θαη ε παξαιαβή ηνπ γίλεηαη είηε δηα ησλ ηδίσλ, είηε δηα ηνπ λνκίκνπ 
εθπξνζψπνπ ή δηα λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνο ηνχην πξνζψπνπ είηε κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ 
(courier), ε νπνία ζα πξνζθνκίζεη ηελ ζρεηηθή εληνιή. 
 
2.2  Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα παίξλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηε ΓΔΤΑΠΝ ζηα σο άλσ 
ηειέθσλα θαη θαμ, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ επίζεκε 
ηζηνζειίδα ηνπ ΓΗΜΟΤ θαη φπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ.  
 
2.3  ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ 
(courier), ε Α.Α. δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο.   
Οη παξαιήπηεο ηνπ Δληχπνπ ππνρξενχληαη λα ην ειέγμνπλ άκεζα θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ 
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Α.Α. θαη λα δεηήζνπλ λέν Έληππν.  
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ππνρξενχληαη λα ηα ειέγμνπλ άκεζα θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην 
γλσξίζνπλ ζηελ Α.Α. θαη λα δεηήζνπλ λέα ηεχρε, ηα νπνία ζα πξνκεζεπηνχλ κέζσ e-mail. 
Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ 
παξαιεθζέληνο αληηηχπνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 

Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα πδξνκέηξσλ θαη θξεαηίσλ χδξεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ 
Πχινπ - Νέζηνξνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 16/2018 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ Πχινπ - Νέζηνξνο θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
παξνχζαο. 
 
2. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

http://www.pylos-nestor.gr/
http://www.pylos-nestor.gr/
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Άξζξν 4: Πξνϋπνινγηζκόο ηεο ζύκβαζεο 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 54.999,13 Δπξψ θαη αλαιχεηαη ζε: 
Καζαξή αμία: 44.354,14 € 
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 10.644,99€ 
 

Άξζξν 5: Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο - Πιεξσκή Αλαδόρνπ 

1. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη κε 55.000,00€ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη βαξχλεη 
ηνπο Κ.Α. 12.01.50.10 (Τδξφκεηξα) κε 40.000,00€ θαη Κ.Α. 12.04.02.10 (Φξεάηηα – Ύδξεπζεο) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑΠΝ έηνπο 2018 (ππ’ αξηζ. 48/2018 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 
έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη νη ΑΑΤ 1011/03-05-2018 θαη 1012/03-05-2018 γηα ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο) 
2. Τπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, 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. 
3. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηε ΓΔΤΑΠΝ.  
4. Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη ζε επξψ γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε 
ηηκνινγίνπ θαη κέζα ζε εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε, αθνχ 
ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο 
θαη πξνζθνκηζζνχλ ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο – δειηία απνζηνιήο ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ δηεμαρζνχλ νη 
απαηηνχκελνη έιεγρνη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο..  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο 
εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο. 
5. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά,  κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο. Κάζε ηκεκαηηθή πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ 
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά θαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016)] 
6. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ειέγρνπ ηνπ ΓΗΜΟΤ. 
 

Άξζξν 6: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 ηνπ Ν.4412/2016. 
 

Άξζξν 7: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ –Σόπνο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ 12 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ. Δπνκέλσο σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 07/06/2018. Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:30 π.κ. θαη ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 π.κ. Μεηά ηε 
ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα δηαγσληζκψλ (Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ), ηνπ Γήκνπ Πχινπ – Νέζηνξνο, Πι. Νέζηνξνο, Σ.Κ. 240 01 Πχινο. 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 
απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε 
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  
 

Άξζξν 8: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε (α) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη 
δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ 
δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 
ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα 
παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 
αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.  
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2. Οη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ ΓΗΜΟΤ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
δ) Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο ήηνη ηελ επσλπκία, ηελ δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ 
ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (e-mail). ε πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο 
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπο. 
Έηζη ελδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο παξαθάησ ελδείμεηο : 

 

Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, θαθέινπο, νη νπνίνη πξέπεη λα 
θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 9.  
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ 
είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη 
ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. 
Οη ηξεηο σο άλσ 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. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 
188). 
5. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13. 
6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο 
απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 
7. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
8. Η 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. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 
 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ  :  ΓΔΤΑ Πχινπ - Νέζηνξνο 

 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ No :  70/2018  

 Γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ην αληηθείκελν : 
«Τδξόκεηξα – Φξεάηηα ύδξεπζεο » 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ:   

 ηνηρεία Απνζηνιέα (Οηθνλνκηθνύ θνξέα):  
• επσλπκία, 
• δηεχζπλζε, 
• αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 
• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΥΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ» 
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Άξζξν 9: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο 

1. Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αθφινπζα: 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» 
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 
2. ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αθφινπζα: 
α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 17 ηεο παξνχζαο 
β) ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε 
πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη 
ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη 
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο. 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (β), γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ην ΣΔΤΓ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο 
απηήο.  
 
3. ηνλ (ππν)θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 10 ηεο 
παξνχζεο. 
 
4. ηνλ (ππν)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» (θαιά ζθξαγηζκέλνο θάθεινο) πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα 
πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ 
ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ππεξεζηψλ.  
Α)  ΣΙΜΔ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Α1) Ο επί κέξνπο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ, ζα 
πεξηέρεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηα δεηνχκελα είδε.  
ηελ πξνζθνξά είηε αλαθέξεηαη είηε φρη, ελλνείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, γηα παξάδνζε ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Πξνζθνξά ζηελ ηηκή ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη φηη δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ θξαηήζεηο θαη 
επηβαξχλζεηο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Αθφκα, πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ αλνηρζεί, ζα 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Α2)  Όιεο νη ηηκέο ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξώ. Η αλαγξαθή ησλ 
ηηκψλ ζα  γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία, φπσο θαη νη ελδηάκεζνη θαη ηειηθνί ππνινγηζκνί κεηά ηελ 
αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε.  Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, 
πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη 
κηθξφηεξν ηνπ πέληε.  
Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αξηζκεηηθά θαη 
νινγξάθσο. Ο ΦΠΑ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά σο πνζφ.  
Β)  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
Β1) Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε μερσξηζηφ επί κέξνπο θάθειν, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  
Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ζηε κνξθή θαη ζηελ δνκή ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη επηβάιιεηαη 
απαξαίηεηα ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φπσο απηφο δίδεηαη απφ ηελ Α.Α. 
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη ζε αλνηθηφ επί κέξνπο θάθειν δελ γίλεηαη δεθηή θαη ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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Β2) Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο αληηζηνηρεί ζην πνζφ πνπ ζπκπιεξψλεη ζην Έληππν 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αξηζκεηηθψο θαη ζην πεδίν «ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ κε ΦΠΑ, €  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ)» ηνπ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πίλαθα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο: 
α)  Η Σηκή Μνλάδαο (ηηκή ηεκαρίνπ) ρσξίο ΦΠΑ γηα θάζε έλα απφ ηα είδε.  
β)  Η κεξηθή ηηκή ηνπ είδνπο ρσξίο ΦΠΑ. 
γ)  Η ζπλνιηθά πξνζθεξφκελε ηηκή. Η ηηκή απηή ζα είλαη ζε € (επξψ), ζα αλαγξάθεηαη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο (πνπ ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ηελ αξηζκεηηθή 
ηηκή) θαη ζα πεξηιακβάλεη, κε ρσξηζηή αλαθνξά : 
-  Σελ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, απαιιαγκέλε απφ ΦΠΑ,  
-  Σνλ ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ηελ αμία ζε πνζφ. 
-  Σελ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ΦΠΑ. 
Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν δηαγσληδφκελνο πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο 
ΦΠΑ.  
Β3)  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ηεκαρίνπ γηα θάζε επί κέξνπο είδνο ή 
δελ δίδεηαη Μεξηθή Σηκή γηα νιφθιεξε ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα (ηεκάρηα) θάζε είδνπο, ή ε ζπλνιηθή 
πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Οξγάλνπ Λήςεο 
Απνθάζεσλ ηεο Α.Α., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 
νξγάλνπ.  
Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε ιαζψλ ζηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Γ) Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Γ) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα θαη 
ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπο. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Δ) Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 
 

Άξζξν 10: Σερληθή πξνζθνξά 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ, κε πνηλή απνθιεηζκνύ,  ηερληθή πξνζθνξά 
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ), γηα ηα πιηθά ή ηηο θαηεγνξίεο πιηθψλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ηα αθφινπζα: 
1. Πίλαθα πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξφηππν πίλαθα, ζηνλ νπνίν δίπια ζε θάζε πιηθφ 
ζα αλαγξάθεηαη ν νίθνο θαηαζθεπήο απηψλ θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο.  
2. Σερληθά θπιιάδηα απφ ηα νπνία ζα πηζηνπνηνχληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 θάζε θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
πξντφλησλ, εθδνζέλ απφ αλαγλσξηζκέλν Δπξσπατθφ νξγαληζκφ. 
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα φηη: 
- ηα πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
- ζα γίλεηαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ/εμαξηεκάησλ. 
 

Άξζξν 11: Πξνζθόκηζε δείγκαηνο 

1. Οη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ: 
δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πδξνκέηξνπ 1/2” πνπ αληηζηνηρεί ζην άξζξν 1 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 
αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
2. Σα πδξφκεηξα φισλ α/α ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα είλαη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 
ίδηαο εηαηξίαο κε ην δείγκα. 
3. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ππνβάιινπλ δείγκαηα, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ 
αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, δελ γίλνληαη δεθηέο.  
 

Άξζξν 12: ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

1. Η ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ 
3. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
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4. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 13: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – ηάδηα απνζθξάγηζεο αμηνιόγεζεο – Καηαθύξσζε 

13.1. Έλαξμε δηαδηθαζίαο -  Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  
α) Η δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο ΓΔΤΑΠΝ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί γηα ην 
ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 
β) Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δ.Γ.Γ., ε νπνία ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, κέρξη ηελ ψξα ιήμεο 
απνδνρήο πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Όηαλ ε νξηδφκελε, ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο, ψξα 
ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ παξέιζεη, θεξχζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο 
πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο εάλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ 
ηελ ψξα ιήμεσο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή.  
Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ 
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο.  
Οη δηθαηνχκελνη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θαηεηέζεζαλ. 
Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξεία ή έλσζε 
πξνκεζεπηψλ νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ 
απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, 
ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή 
άιιν ηξφπν ακνηβήο. 
γ) Πξφζβαζε ζε έγγξαθα  
Οη πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ (νη 
πξνζθέξνληεο ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο) θαη έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηάζνπλ ηα 
ζηνηρεία ησλ θαθέισλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην επηζπκνχλ.  
 
13.2. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ - ελζηάζεηο  
 
13.2.1. ηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 
Αθνχ πεξάζεη ε νξηδφκελε, ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο, ψξα, θεξχζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ 
πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη απηφ ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνδνρή 
κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο εάλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ 
πνπ άξρηζε πξηλ ηελ ψξα ιήμεσο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ 
ηελ ψξα απηή. 
Η απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γίλεηαη παξνπζία κφλν απηψλ πνπ θιήζεθαλ θαη 
ππέβαιαλ πξνζθνξά ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, κε βάζε ζρεηηθφ πίλαθα 
πνπ έρεη θαηαξηηζηεί απφ ηε ΓΔΤΑΠΝ θαη αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο ΓΔΤΑΠΝ ε απνζθξάγηζε ησλ 
εληαίσλ θπξίσο θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζηε ΓΔΤΑΠΝ γηα 
επηζηξνθή. 
 
α) Η Δπηηξνπή πξνρσξά ζε ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΔΛΩΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ 
ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ. 
Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλερίδεηαη δεκφζηα, κεηά ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε επηηξνπή αξηζκνί ηνπο θαθέινπο, κε ηε ζεηξά πνπ 
επηδφζεθαλ, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν θαη ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 
β) Δπζχο ακέζσο ε Δπηηξνπή πξνρσξά ζε ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΔΛΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
Η επηηξνπή κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. 
Πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο 
απνθιεηζκνχ ηνπο, ζχκθσλα ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαη αθνινπζεί 
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ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ 
ζηάδηα α θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 
δ) Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο επηηξνπήο (άξζξν 327 ηνπ Ν. 4412/2016). 
ε) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιηνπ ηεο 
ΓΔΤΑΠΝ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.  
ζη) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε 
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δ.Γ.Γ. θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
  
Η Δπηηξνπή θαηαρσξεί ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο ηηο απνδεθηέο πξνζθνξέο θαη ηηο ηπρφλ πξνζθνξέο 
πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο γηα θάζε κία απφ απηέο ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.   
Η Δπηηξνπή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 
ζπκπιεξψλεη ην πξαθηηθφ ηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο πγθξηηηθνχο Πίλαθεο Καηάηαμεο Πξνζθνξψλ . 
Η θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζηνπο πίλαθεο απηνχο γίλεηαη: θαηά αχμνπζα ζεηξά. 
 
ην πξαθηηθφ απηφ ε Δ.Α. θαηαγξάθεη θαη ηελ πξφηαζή ηεο γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν 
πξψηνο ζηελ θαηάηαμε ηνπ Πίλαθα.  
Σν πξαθηηθφ κε ηνπο ζπγθξηηηθνχο πίλαθεο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη γίλεηαη 
αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ - απνηειεζκάησλ θαη δηαβηβάδεηαη ζην Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ γηα 
επηθχξσζε (Ο.Δ.).  
Σν Γ.. ηεο ΓΔΤΑΠΝ εθδίδεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, ε νπνία  θνηλνπνηείηαη κε 
απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζηνπο ζπκκεηέρνληαο ζην ζηάδην απηφ.  
 
13.2.2  Δλζηάζεηο  
Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηνπο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.  
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γλσκνδνηεί επ’ απηήο ε Δ.Α.Δ. θαη ιακβάλεη 
ηειηθή απφθαζε ην Γ.., εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ 
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν 
παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 
δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
Οη νχησο ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ (άξζξν 
221 παξ. 11α Ν.4412/2016), ε νπνία γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επ΄ απηψλ. 
 
13.2.3 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 
ζύκβαζεο 
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 
10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, πνπ θαζνξίδνληαη 
ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο 
παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, 
παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο 5 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 
ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 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 14, 15 θαη 16 ηεο παξνχζαο, ν 
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. 
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Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 
β) Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο (Δ.Γ.Γ.) ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο, 
ζπληάζζνληαο πξαθηηθφ γη’ απηφ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Α.Α. Σν αξκφδην φξγαλν, 
πνπ είλαη ε Ο.Δ., απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή ηνπ απφθαζε, ε νπνία κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε 
πξνζθέξνληα, εθηόο από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν, καδί κε αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.   
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 360 θαη επφκελα ηνπ λ.4412/2016.  
γ) Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο (άπξαθηε πάξνδνο 
ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηπρφλ αζθεζείζαο πξνζθπγήο 
θ.α΄.) ε Α.Α. απνζηέιιεη πξφζθιεζε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν γηα πξνζθφκηζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016.  
δ) Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Α.Α. απνζηέιιεη έγγξαθν ζηνλ αλάδνρν κε ην 
νπνίν ηνπ θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ηνλ πξνζθαιεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο εληφο 20 εκεξψλ, πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 
 

Άξζξν 14: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηελ πψιεζε ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη 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. 
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 254 
ηνπ Ν. 4412/2016. 
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα 
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 
θνηλνπξαμία). 
3. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Άξζξν 15: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Κάζε πξνζθέξσλ  απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη 
ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ 
(αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ: 
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε 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 Ινπιίνπ 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), 
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 Ινπλίνπ 
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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 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
2. Όηαλ 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  
ε αλαζέηνπζα αξρή  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.Γελ απνθιείεηαη  ν πξνζθέξσλ, 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. 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  
(β) Σειεί 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 ηειεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 262 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 280 
ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,  
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  
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(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 
ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  
 
4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 
απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3(β). 
5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ 
επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα 
πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, 
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη 
απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 
πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε απφθαζε 
6. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016. 
7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 306 ηνπ λ. 
4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ). 
 

Άξζξν 16: Κξηηήξηα επηινγήο 
 

Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο 
κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή 
ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη 
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ 
 

Β. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
γηα ηα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη λα 
ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 θάζε θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
πξντφλησλ, εθδνζέλ απφ αλαγλσξηζκέλν Δπξσπατθφ νξγαληζκφ. 
 

Άξζξν 17: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο  
(ΣΔΤΓ) ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 

 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 
παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), 
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε 
ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 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 13 ηεο παξνχζαο,  
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο 
παξνχζαο, 
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ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΣΔΤΓ ππνβάιιεηαη 
ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σν 
ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη 
(www.hsppa.gr ). 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα α ηνπ Μεξνπο IV : Κξηηήξηα επηινγήο 
ηνπ Σππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ,(αξ.79 παξ. 4 ηνπ λ.4412/2016)ρσξίο λα 
ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ κέξνπο IV. 
 

Άξζξν 18: Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
1
 (Απνδεηθηηθά κέζα) 

1. Γηθαηνινγεηηθά 
α. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο.  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην 
απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 
ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο 
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξόηεηεο) ηφζν γηα 
ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία 
λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα 

                                                
1 Σρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέωζεο ππνβνιήο πξωηνηύπωλ ή επηθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ εγγξάθωλ ζε 
δηαγωληζκνύο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίωλ εγγξάθωλ 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή ηωλ αθξηβώλ αληηγξάθωλ ηωλ 

δεκνζίωλ εγγξάθωλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 4250/2014. Σεκεηωηένλ όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά 

έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνύζηα, έλνξθεο βεβαηώζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέωζε 

ππνβνιήο θεθπξωκέλωλ αληηγξάθωλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίωλ εγγξάθωλ 

Επίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα εγγξάθωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αιινδαπέο 

αξρέο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά είλαη λνκίκωο επηθπξωκέλα από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο απηήο, θαη 

έρνπλ επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 

4194/2013). Σεκεηώλεηαη όηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίωλ 
εγγξάθωλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείωζε (APOSTILLE), νη νπνίεο απνξξένπλ από δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρώξαο 

(Σύκβαζε ηεο Χάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθωλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

3. Απιά αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά επθξηλή θωηναληίγξαθα από αληίγξαθα ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ ηα νπνία έρνπλ 

επηθπξωζεί από δηθεγόξν, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ (Ν 

4194/2013), θαζώο θαη επθξηλή θωηναληίγξαθα από ηα πξωηόηππα όζωλ ηδηωηηθώλ εγγξάθωλ θέξνπλ ζεώξεζε 

από ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπηωζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 4250/2014. 

4. Πξωηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξωκέλα αληίγξαθα 

Γίλνληαη ππνρξεωηηθά απνδεθηά θαη πξωηόηππα ή λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ 

εγγξάθωλ, εθόζνλ ππνβιεζνύλ από ηνπο δηαγωληδόκελνπο. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη 
λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ..  

β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ 
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. 
γ. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πξέπεη επίζεο λα 
θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7. 
 

2.   Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 15 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 15 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ (πνηληθνχ 
κεηξψνπ) 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. Η ππνρξέσζε 
πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15. 
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 15: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ 
αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο 
ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά είλαη: 
(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, 
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη αθνξά ηφζν ηελ 
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο 
εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ. ε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά 
θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.  
ε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ πξφζσπν) θαη φρη 
ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά έρνπλ εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ 
εηαηξεία. ε πεξίπησζε ησλ ΔΠΔ θαη ΑΔ ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα αθνξά ζηνπο δηνηθνχληεο ηελ 
εηαηξεία. 
γ. Γηα ηελ παξάγξαθν 3 (β) ηνπ άξζξνπ 15: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 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 ηειεί ζε 
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ. 
 
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, 2 
θαη 3(β) ηνπ άξζξνπ 15, 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 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 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 
παξνχζαο. 
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 
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δ. Γηα ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 15: ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη 
δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
ε. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο 
Σα λνκηθά πξόζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα :  

  Εάν ο πποζθέπων είναι Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. ππέπει να πποζκομίζει : 
 Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ., γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ (κεηαβνιψλ) πνπ λα αλαθέξνληαη νη γελφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 
ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ΓΔΜΗ.   

 Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ., έλα αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν ππάξρεη Γεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 
αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ ηα κέιε, ηε ιήμε ηνπ) θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

       Με ηνλ Ν.4250/2014, θαηαξγήζεθε απφ ηελ 1-1-2015 ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ησλ 
πξάμεσλ, ζηνηρείσλ θαη αλαθνηλψζεσλ θαηαρψξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. πνπ πξνβιέπεηαη σο 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δεκνζηφηεηαο γηα ηηο Α.Δ. θαη ηελ δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ πιένλ 
ππνθαζηζηά ε δεκνζίεπζε ησλ πξάμεσλ ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΓΔΜΖ. πγθεθξηκέλα ε 
εγθχθιηνο αξηζ.5285/16-1-2015 (ΑΓΑ : 6Κ02Φ-Θ95) ηεο Γ.Γ. Δκπνξίνπ πξνβιέπεη φηη : ''Ππάξειρ ή 
ζηοισεία ηων οποίων η ςποσπέωζη καηασώπιζηρ ζηο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από ηην 1-1- 2015 και μεηά 
θα ππέπει να δημοζιεςηούν ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος ΓΕΜΗ ζύμθωνα με ηα οπιζόμενα ζηιρ ωρ άνω 
νέερ διαηάξειρ. Για ηην απλοποίηζη ηος έπγος ηων εμπλεκόμενων Υπηπεζιών, αςηό ζημαίνει 
ππακηικά όηι για ηιρ ππάξειρ και ηα ζηοισεία για ηα οποία ςποβλήθηκε αίηηζη καηασώπιζηρ ζηο 
Γ.Ε.ΜΗ. από ηην 1-1-2015, οι διαηςπώζειρ δημοζιόηηηαρ ολοκληπώνονηαι με ηη δημοζίεςζη 
ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος ΓΕΜΗ''.  

 Πξνθεηκέλνπ γηα Ι.Κ.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο θαη ησλ 
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ απφ ην θαηά ηφπν αξκφδην Γ.Δ.Μ.Η. θαη απφθαζε ησλ εηαίξσλ γηα νξηζκφ ηνπ 
δηαρεηξηζηή, αλ δελ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. 

 Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ. : Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαβνιψλ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ην 
νπνίν λα είλαη αθξηβέο αληίγξαθν απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. θαη Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο. 

●  Εάν ο πποζθέπων είναι πποζωπική εηαιπεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) ππέπει να πποζκομίζει :  
 Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.  
 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

(πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ 
εηαηξείαο πνπ ηδξχζεθε κεηά ηηο 4/4/2011, ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο. 
ε θάζε άιιε πεξίπησζε ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ Γ.Δ.Μ.Η.  

Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα 
ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη 
ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε 
ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
 Σα θπζηθά πξόζσπα, ζα θαηαζέζνπλ Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. 
 
ζη. παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ 

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, απόθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ 
έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. ε πεξίπησζε ελψζεσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά, απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ηηο απνηεινχλ, πεξί 
έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έλσζε θαη ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πξνκήζεηα. 

 
δ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 16: 
 
δ.1. γηα ηελ απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI 
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη 
αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή 
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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 αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη 
ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 
αλάζεζε ζχκβαζεο. 
Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ  
Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
δ.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 14, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4250/2014 πεξί ππνβνιήο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 
 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 10 κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20: Δγγπήζεηο 

1  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. 
 
2  Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
1. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 
Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζρεηίδεηαη κε ηελ 
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο (ρξφλνο παξάδνζεο, πνηφηεηα εηδψλ, εθπιήξσζε ινηπψλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θιπ). Με ηελ παξαπάλσ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ν αλάδνρνο 
εγγπάηαη φηη :   
«Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο 
φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
φπσο έγηλε απνδεθηή θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο θαη άξηζηεο 
θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζηε ζρεδίαζε, είηε ζηα 
πιηθά θαηαζθεπήο απηψλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, θαη φηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ρξήζε, 
ιεηηνπξγία θαη απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη θαη ζηηο ηδηφηεηεο θαη πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο 
πξνδηαγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε». 
Σέινο εγγπάηαη αθφκα φηη : 
«Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή ή/θαη νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ, βξεζνχλ φηη απηά δελ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαη δελ είλαη δπλαηφλ θαηά ηελ 
απφιπηε θξίζε ηεο Δ.Π., λα γίλνπλ απφιπηα θαηάιιεια θαη έηνηκα γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 
απνξξίπηνληαη θαη ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο 
αθαηάιιειεο πνζφηεηεο απηψλ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Π. πνπ αλ πεξάζεη άπξαθηε, 
ζα θεξπρζεί έθπησηνο θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ απηφλ ζα εθπέζεη 
απηνδίθαηα ππέξ  ηεο ΓΔΤΑΠΝ. Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ 
γηα ηελ απφζπξζε ηνπ αθαηάιιεινπ πιηθνχ θαη γηα ηελ πξνζθφκηζε λένπ θαη γηα θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
απνθαηαζηήζεη ηε ΓΔΤΑΠΝ γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ απφ ηηο πην πάλσ βιάβεο».  
2. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θαη εθδίδεηαη 
ππέξ ηνπ θνξέα κε ηνλ νπνίν ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε. 
3. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ησλ εηδψλ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη χζηεξα απφ ηελ 
εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Η εγγχεζε κπνξεί λα 
απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί 
ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή γίλεηαη κεηά ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.  
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4.  Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαηά δχν (2) κήλεο επηπιένλ. 
5. ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ εηδψλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη 
λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη 
λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή (ζε πεξίπησζε εγγχεζεο ανξίζηνπ ηζρχνο δελ ππάξρεη ζέκα 
αληηθαηάζηαζεο). Ο θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο 
θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ εηδψλ. 
6. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα λα 
αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα:  
 
5. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα λα 
αλαθέξνπλ θαη ηα αθφινπζα : 
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 
β) ηνλ εθδφηε, 
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά  
ε) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 
ζη) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
δ) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε, 
ε) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ζ) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
η) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 
ηα) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 
κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑΠΝ θαη  
ηβ) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαηά δχν (2) κήλεο, 
ηγ) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
7.  Καηά ηα ινηπά ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζα ζπκθσλεί κε ηα αλαγξαθφκελα ζην 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
3   Όξγαλα πνπ εθδίδνπλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
Οη εγγπήζεηο 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. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ 
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
4   Έιεγρνο γλεζηόηεηαο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ  
Η ΓΔΤΑΠΝ ζα ειέγρεη ζε θάζε πεξίπησζε, ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο πνπ 
πξνζθνκίδνπλ νη δηαγσληδφκελνη ή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνζθνκίδεη ν 
αλάδνρνο θαη δελ ζα απνδίδεη ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ήδε ζηα ρέξηα ηεο πξηλ ηελ αλσηέξσ δηαπίζησζε. 
Αλ δηαπηζησζεί πιαζηφηεηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο (ε πιαζηή εγγχεζε 
δελ ζεσξείηαη σο εγγχεζε – ηΔ 2147/2001), νη δηαγσληδφκελνη ζα απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ 
ελψ ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο.  
 
5   Δγγπήζεηο Δλώζεσλ  
Κάζε κία απφ ηηο σο άλσ εγγπήζεηο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα ζα δίλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο. ε πεξηπηψζεηο Δλψζεσλ 
Πξνζψπσλ, φηαλ θαηαηίζεληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο απφ θάζε κέινο ηεο Έλσζεο, ην 
άζξνηζκα ησλ εγγπεηηθψλ απηψλ επηζηνιψλ ζα ηζνχηαη κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαη ζα θαηαλέκεηαη ζηα 
κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε απηήλ. Κάζε κηα απφ ηηο 
εγγπεηηθέο απηέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα εθδνζεί επ' νλφκαηη φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο 
Έλσζεο.  
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Άξζξν 21: Δλζηάζεηο 

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΠΝ, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα 
απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 4/2018 Απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ 
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ 
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΠΝ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, ρσξεί έλζηαζε ε 
νπνία ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΠΝ κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ηεο ΓΔΤΑΠΝ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ 
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή. 
 

Άξζξν 22: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε 
άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 
ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. Σπρφλ 
ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α' 188)57. 
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα2, θαη ε 
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ.3, είηε 
απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ 
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα 
απηή ηέηνηα ππεξεζία. 
3. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε 
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ Κψδηθα 
πεξί Γηθεγφξσλ. 
4. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ 
Αγγιηθή Γιψζζα.  
5. Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 

Άξζξν 23: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 
λνκνζεηεκάησλ: 
- ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α’ 147), 
- ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α') 
- ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8.6.2006 ηεχρνο Α') 

                                                
2 Είηε από ην αξκόδην Πξνμελείν ηεο ρώξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζύκθωλα κε ηελ 

ζπλζήθε ηεο Χάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1497/84), ώζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηόηεηά ηνπο.   
3 Πξβ. Άξζξν 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).   
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- ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ, 
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» . 
- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
- νη 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 θαζψο θαη ην 
ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη 
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Νφκνη, ΠΓ θαη 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 290 ηνπ Ν.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 
ηεο 
 

Άξζξν 24: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΓΑΜ. 
Πξνθήξπμε απηήο (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) ηνηρνθνιιείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΤΑΠΝ, 
αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.pylos-nestor.gr). 
 

Άξζξν 25: εηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο 

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.  
- Η παξνχζα δηαθήξπμε 
- Η δηαθήξπμε. 
- Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 
- Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
- Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ην ηηκνιφγην. 
- Η Σερληθή Πξνζθνξά. 
- Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
- Σν ηππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ). 
- Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 
 

Άξζξν 26: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ζα παξέρνληαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
 

Άξζξν 27: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Η 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 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 28: Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 7 (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ), 8 (ππνβνιή 

http://www.pylos-nestor.gr/
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θαθέινπ πξνζθνξάο), 9 (Πεξηερφκελν θαθέινπ πξνζθνξάο), 13 (παξαιαβή πξνζθνξψλ - ζηάδηα 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο - θαηαθχξσζε), 19 (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο) ηεο παξνχζαο,  
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 3 ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο, 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 13 παξ. 3 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 310 ηνπ λ. 4412/2016, 
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 3 ε ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, 
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 
ελψζεσλ.  
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Άξζξν 29: Μαηαίσζε δηαδηθαζίαο 

Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 317 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα 
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 
επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
 

Άξζξν 30: Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ - Κπξώζεηο 

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά 
θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
β) ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο απηψλ. 
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξάδνζεο. 
Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε 
πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
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ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 
 

Άξζξν 31: Υξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

1. Υξόλνο παξάδνζεο ησλ πιηθώλ 
1.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ κεηά απφ θάζε έγγξαθε 
ηκεκαηηθή παξαγγειία ηεο Τπεξεζίαο.(πξφθεηηαη γηα ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνθχπηνπζεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο). 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 
αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 
ηνπ λ. 4412/2016. 
1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. 
1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο, γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά.  
Σα πιηθά ζα ζπλνδεχνληαη  απφ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ηνπ Αλαδφρνπ  πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 
ζχλνιν ηεο εθάζηνηε παξαγγειίαο ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη πξνο ηε ΓΔΤΑΠΝ. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε απηά δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 
Καηά ηελ πξνζθφκηζε ζησλ πιηθψλ ζηελ ππεξεζία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη απνδεηθηηθφ, 
ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 
εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
 
2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ  
H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Καηά ηελ 
δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 
κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε καθξνζθνπηθφ έιεγρν. 
Ο έιεγρνο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ. 3 ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ. Έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κε βάζε απφ ηνλ πίλαθα πξνζθεξφκελσλ 
πιηθψλ, ηνλ νπνίν θαηέζεζε ν αλάδνρνο κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ. 
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Η επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ 
πιηθνχ/πιηθψλ.  Σν πξσηφθνιιν απηφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Καηά ηα ινηπά έρνπλ 
ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 
 
3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ - Αληηθαηάζηαζε 
3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 
ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 
αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε 
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 
θπξψζεηο. 
3.3. Η επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 
3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
3.4. Με απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ 
απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, 
πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιεζείζα αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 
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Άξζξν 32: Σξόπνο πιεξσκήο 

1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο. 
2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη 
ηηκνιφγην πψιεζεο, γηα αγαζά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο θαη 
έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 
3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. 
4. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα νινθιεξψλεηαη εληφο 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 
ηηκνινγίνπ πψιεζεο. 
 

Άξζξν 33: Άιια ζηνηρεία 

1. Η ΓΔΤΑΠΝ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψζεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαηά 
40%, κε βάζε ηε ζπκβαηηθή ηηκή, ρσξίο αχμεζε ή κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 
2. Η ΓΔΤΑΠΝ επηθπιάζζεηαη λα δερζεί θαη πξνζθνξέο ππεξβαηηθέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΤΑΠΝ 
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(Σφπνο – Ηκεξνκελία) 
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2. Αναθέτει στον Πρόεδρο της ∆.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ κ. Κωνσταντίνο 
Καλογερόπουλο του Νικολάου τις περαιτέρω ενέργειες. 

           Η  απόφαση αυτή, πήρε αύξοντα αριθµό 70/2018 
 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  

ακολουθεί: 
 

   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.        Τα Μέλη  
         Καλογερόπουλος Ν. Κωνσταντίνος   Ρούσσος  Ιωάννης 
 Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία  

Αντωνοπούλου Μαρία                               
 Σαρδέλης Ιωάννης 
 Μπαχούµας Γεώργιος 

      Ακριβές Απόσπασµα 
                                                                         Πύλος, Μάιος 2018   

                                                                                                                                                                                                         
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  ∆.Ε.Υ.Α.Π.Ν. 

 
                                                                             
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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