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                       Βέροια   12/03/2019 
                     Αρ. πρωτ.  792 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : 

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού (Τ-Τ) 
και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται 
στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που βρίσκεται στη 
θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας Μακροχωρίου» 

CPV  : 31710000-6 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
38.000,00 € ( άνευ Φ.Π.Α. 24%) ή 

47.120.00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού (Τ-Τ) και ελέγχου 
διαρροών των δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» 

της Δημοτικής Ενότητας Μακροχωρίου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του 
Ν.4412/2016 και της παρούσης, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο 
προσφοράς και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας συνολικού προϋπολογισμού 
σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (47.120,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Βέροιας. 

 
Εισαγωγικά 
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με 
τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Ορίζεται δε ως ημερομηνία 
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ η Τετάρτη 13/03/2019 Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, 
άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ ( 
www.deyav.gr). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών στα 
Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας, οδός Κεντρικής 203 στη Βέροια, με καταληκτική ώρα 
υποβολής των προσφορών την 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών η οποία διενεργείται δημόσια, 
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών παρουσία 
των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους 
πόρους.  
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του 
προϋπολογισμού.  

Οι ποσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούμενων υλικών ή υπηρεσιών 
αποτυπώνονται στο Τεύχος Προμέτρηση - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  Έντυπα 
Οικονομικής Προσφοράς. (CPV 31710000-6). 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο Κύριος της Προμήθειας – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας. 
Αναθέτουσα αρχή: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας, ( Δ.Ε.Υ.Α.Β.) 
Οδός: Κεντρικής 203  , Ταχ. Κωδ:  59132  ,Τηλ:2331078800 , Telefax 2331025172 
Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βέροιας, ( Δ.Ε.Υ.Α.Β.) .  
Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Βέροιας, ( Δ.Ε.Υ.Α.Β.) . 
Προϊστάμενη Αρχή : Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία :Η Τεχνική Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Τμήμα Προμηθειών). 
E-mail: info@deyav.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyav.gr 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 

Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης 
γενικών υπηρεσιών ή προμηθειών, διέπεται από τις διατάξεις: 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) Σύσταση 
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

3. Του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-17) και του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α 191/23-8-80) 
όπως αυτές ισχύουν σήμερα. 

4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
6. Την με υπ΄αριθμ. 8/2019 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Δ/νση της ΔΕΥΑΒ για την 

Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. 
7. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΒ έτους 2019, όπως εγκρίθηκε και ισχύει σήμερα με 

τις σχετικές αποφάσεις του Συντονιστή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
8. Το ότι η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 12.05.08 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού - 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού Β.Κ Βέροιας», K.A. 62.07.02.38 «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη συντήρηση του Συστήματος Τ-Τ 
(Τ.Π.)», Κ.Α. 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. δαπανών - εξόδων με 24%» και Κ.Α. 54.00.28.24 
«Φ.Π.Α. αγοράς παγίων με 24%». 

9. Το 792/28-02-2019 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ19REQ004539142) 
10. Την 91/2019 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
11. Την υπ΄ αριθμ. 53/7-3-2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ (ΑΔΑ 6Ζ9ΨΟΛΠ9-ΒΔΓ) 

με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι 
ευρώ (47.120,00 €) για το έτος 2019 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019, αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές της ανωτέρω μελέτης και κατάρτισαν - σύνταξαν τους όρους της 
παρούσας Διακήρυξης. 

 
Άρθρο 3o Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού / 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού 
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(Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που 
βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας Μακροχωρίουόπως όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 26/2019 μελέτης. 
 
Άρθρο 4o Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της Σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν είναι:  
α. Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
β. Η υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.2 Ν.4412/2016.   
β. Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς  
γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ε. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
Άρθρο 5ο Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας 

Η δαπάνη για την προμήθεια των αναλωσίμων εκτυπωτικών για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Βέροιας προϋπολογίζεται για το έτος 2019 στο ποσό 
των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €)   συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία: 30.000,00 €, Φ.Π.Α.: 7.200,00 €.), θα χρηματοδοτηθεί από 
Ίδιους Πόρους και θα βαρύνουν τους κάτωθι κωδικούς ως εξής: 
 

Κ.Α. Περιγραφή Πίστωση (€) 

12.05.08 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
Β.Κ Βέροιας 

8.000,00 

62.07.02.38 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
για τη συντήρηση του Συστήματος Τ-Τ (Τ.Π.) 

30.000,00 

54.00.28.24 Φ.Π.Α. αγοράς παγίων με 24% 1.920,00 

54.00.29.24 Φ.Π.Α. δαπανών - εξόδων με 24%  7.200,00 

 
Άρθρο 6ο Πληροφορίες Ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΒ 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ταχυδρομική Διεύθυνση Κεντρικής 203 – 2ος Όροφος, 
Βέροια. Τηλέφωνο 2331078814, Fax 2331025132, e-mail: info@deyav.gr  καθώς επίσης 
και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www. 
eprocurement.gov.gr). 
 
Άρθρο 7ο Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία αναλωσίμων εκτυπωτικών και που είναι εγκατεστημένοι 
σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας καθώς 
και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 
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μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 
φορολογικού μητρώου για την ένωση. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
Άρθρο 8ο Δικαιολογητικά Φακέλου Συμμετοχής 

Εξωτερικά ο κύριος φάκελλος και αντίστοιχα οι υπόλοιποι φάκελοι της προσφοράς 
θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α  ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: 

Επωνυμία:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.   

Διεύθυνση   

Τηλ. / Fax   

Email:   

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού (Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των 
δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής 

Ενότητας Μακροχωρίου». 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης:  792/2019 

Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α  ΒΕΡΟΙΑΣ 

Διεύθυνση: Κεντρικής 203 , Βέροια ΤΚ 59131 

Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: 

27/03/2019  ώρα 11:00 

  

Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία. 
 

1. Μέσα στον κύριο φάκελο προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα 
με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L300της 11.11.2008 σ.42), 

• Δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών –μελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 
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του άρθρου 2 της απόφασης –πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕL192της31.7.2003,σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία  ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α’48),   

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕL309 της 25  25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (Α΄166), 

• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης –πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
(ΕΕL101της15.4.2011,σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 

• Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην 
παρ.2 του άρθρου 73 N.4412/2016. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
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ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των 
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής του οικονομικού 
φορέα σε αυτό για δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας / προμήθειας. 

ζ) Συμπληρωμένο ΤΕΥΔ  
η) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της 
συγκεκριμένης εταιρείας. 

Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 
της Ε.Π.Ε. 

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

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

Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα 
έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση 
ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην 
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την 
υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε 
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για 
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οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο 
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη 
με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε 
κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα 
υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα 
εταιρείας και υπογραφή). 
 
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, και στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της αριθμ. 26/2019 Μελέτης. 
4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, Έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς της αριθμ. 26/2019 Μελέτης. 
 
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου 
 
Άρθρο 9ο Υποβολή Φακέλου Προσφοράς 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 5 είτε 
(α) με κατάθεσή τους επί αποδείξει στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών είτε (β) με κατάθεσή τους επί αποδείξει Κεντρικής 203, στο 
ισόγειο στο γραφείο Πρωτοκόλλου  της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ή κατάθεσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του 
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στα Εισαγωγικά της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν 
φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών προ 
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 5 της 
παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που 
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
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Προσφορών, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης 
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
Γραφείο Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το παρόν άρθρο (σημειώνεται ότι τόσο στο γραφείο Πρωτοκόλλου όσο 
και στον φάκελο προσφοράς αναγράφεται η ώρα και η ημέρα υποβολής και η σχετική 
καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις 
προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη 
υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως 
μη κανονικές. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής προσφορών θα αρχίσει η διαδικασία της 
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών. 
 
Άρθρο 10ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών - Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα 
αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους 
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188). 

Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Ενημερωτικά, τεχνικά 
φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, 
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / 
συντονιστής αυτής. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές 
τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω 
δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως 
επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για μέρος των ζητούμενων ειδών είτε για το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή 
η Αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. 
 

ΑΔΑ: 6ΞΨ4ΟΛΠ9-ΓΧΜ





Άρθρο 11ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά 

τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, με δυνατότητα παράτασης έως 
και έξι (6) μηνών εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Άρθρο 12ο Εναλλακτικές προσφορές – αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαμβάνονται υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 13ο Τιμή Προσφοράς 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιμή αριθμητικώς ανά είδος, καθώς και 
αριθμητικώς και ολογράφως τη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια 
ειδών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . 

Η τιμή πρέπει να δίδεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς της αριθμ. 8/2019 
μελέτης. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

Η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα 
παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, 
δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια 
ειδών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους 
από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους 
όρους της σύμβασης. 

Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., η δαπάνη για τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών από τον Ανάδοχο σε 
αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και οι κρατήσεις 
0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και ισόποση υπέρ ΑΕΠΠ (επιπλέον χαρτοσήμου και φόρου). 
 
Άρθρο 14ο Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. Η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών αμέσως μετά την λήξη παραλαβής προσφορών. Η 
κατακύρωση γίνεται με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016) και με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κατά 
φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται 
και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, 
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φυλάσσεται και παραμένει στην κατοχή της, προκειμένου να αποσφραγισθεί όταν ορίσει 
με έγγραφη πρόσκλησή της προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για την 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και θα 
ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία 
καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών 
κρίνονται απορριπτέες. 

β. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών καταχωρεί 
όσους οικονομικούς φορείς υπέβαλαν προσφορές, τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα 
της σύμβασης σε σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και 
β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

γ. Την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την έγγραφη ειδική 
πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών προς 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς αποσφραγίζονται δημόσια παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οι οικονομικές 
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών η οποία καταχωρείται σε σχετικό 
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), 
η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών επιλέγει τον 
(προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

δ. Διευκρινίσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης δίνονται από τον προσφέροντα 
μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, είτε ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία που ζητήθηκαν. 

ε. Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν 
να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (άρθρο 117 παρ.4 Ν.4412/2016). 

στ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του ΔΣ 
της ΔΕΥΑΒ, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 15ο Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
Ν.4412/2016 (αποδεικτικά μέσα) εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 
έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016. 
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2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών και είναι τα εξής: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για 
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας. 

Για τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της συμμετεχούσης εταιρίας, σε 
περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.) ο πρόεδρος και οι διευθύνοντες σύμβουλοι , σε 
περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), εταιριών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) οι διαχειριστές αυτών και σε περίπτωση φυσικού προσώπου ο ίδιος. 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης  

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους σε περίπτωση φυσικού προσώπου  

• Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα 

• Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν τελώ υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές 
μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

• Πιστοποιητικό Δημοτικής ενημερότητας (αν ο ανάδοχος είναι κάτοικος Βέροιας) 
Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να ισχύουν και κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς  
 
 3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δέκα (10) 
επιπλέον ημέρες. 

4. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά 
προσφερόμενο είδος για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
 5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης 
Προσφορών και διαβίβαση του φακέλου στο ΔΣ της ΔΕΥΑΒ για τη λήψη απόφασης είτε 
για την κατακήρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, είτε την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
κατακύρωσης της σύμβασης άρθρο 103 του Ν.4412/2016. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 16ο Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 
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Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφα 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
ηλεκτρονικά με email , σε κάθε προσφέροντα. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δώδεκα (12) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού 
ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Το Δ.Σ. είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Το συμφωνητικό καταρτίζεται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο χρόνος ισχύος του συμφωνητικού θα είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή 
του με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με το απαιτούμενο για την 
παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικεμένου της Σύμβασης με τους ίδιους όρους 
και με τις ίδιες τιμές, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ. 
 
Άρθρο 17ο Εγγυήσεις  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  (άρθρο 72 παρ.1β του 
Ν.4412/2016) 

1. Εγγύηση συμμετοχής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, 
η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της 
προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
την ημερομηνία έκδοσης, 
τον εκδότη, 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
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τον αριθμό της εγγύησης, 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
τους όρους ότι: 
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι έως 
και τέσσερεις (4) μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή 
της υπηρεσίας. 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της 
ΔΕΥΑΒ και  
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

στ) Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒ επικοινωνούν με τους φορείς που φέρονται να 
έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα 
τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται από το διαγωνισμό και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
εισαγγελέα. 

ζ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. 
 
Άρθρο 18ο Ενστάσεις 
 Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του 
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, 
σύμφωνα με το άρθρο127του Ν.4412/2016, ως εξής : 
α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού,  μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. 
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας  αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την  
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η  
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της 
ΔΕΥΑΒ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ΔΣ της ΔΕΥΑΒ 
  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
Άρθρο 19ο Χρόνος - Τόπος παράδοσης των ειδών 

1. Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι το Τμήμα Προμηθειών της 
Αναθέτουσας Αρχής (Κεντρικής 203, Τ.Κ.59132 Βέροια).  

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνετε τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις 
ανάγκες τις Αναθέτουσας Αρχής σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την συμπλήρωση της υπάρχουσας πίστωσης, κατόπιν 
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συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και 
του Τμήματος Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία του Αναδόχου εφόσον το 
επιθυμεί το αργότερο σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας 
των ειδών από το Τμήμα προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση των 
αντίστοιχων πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια είδη μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την 
προμήθεια, το Τμήμα Προμηθειών και την επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής 
προμήθειας, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/20016. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της 
πίστωσης της μελέτης (π.χ. καταστροφή ενός μηχανήματος). Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς καμία 
περαιτέρω απαίτηση. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται μέχρι την 
παραλαβή των ποσοτήτων και την κάλυψη του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/20016,  
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου  οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο με το απαιτούμενο για την 
παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικεμένου της Σύμβασης . 
Η απόφαση παράτασης από το ΔΣ εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών (Τμήμα 
Προμηθειών Κεντρικής 203 Βέροια), ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην 
υπηρεσία αποδεικτικό (Δελτίο αποστολής ή Τιμολόγιο), θεωρημένο από τον υπεύθυνο 
παραλαβόντα, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 
και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
Άρθρο 20ο Παραλαβή των Ειδών 
 Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας της Αναθέτουσας Αρχής, και θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο και μετά από την 
διενέργεια ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Μετά τη διαδικασία η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμήθειας μπορεί: 
α) να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης,  
γ) να απορρίψει το υλικό 
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 Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας εισηγείται για όλα τα 
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται 
τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων (άρθρο 221 
παρ.11β του Ν.4412/2016) 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν απόκλιση από τις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ή κατά την 
χρησιμοποίησή τους καθώς επίσης σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης του εκτυπωτή 
λόγω κακής ποιότητας των μελανιών η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 
απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών 
ανωμαλιών αυτών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με δικά του 
έξοδα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής 
εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κάνει 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των 
σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 
 
Άρθρο 21ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμήθειας, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, άρθρο 213 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016 . 
 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης 
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση 
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και 
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. 
 Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που 
υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο 
σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της 
ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.(άρθρο 213 παρ. 2 του Ν.4412/2016). 
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να 
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που 
απορρίφθηκε. (άρθρο 213 παρ.3 Ν.4412/16) 
 
Άρθρο 22ο Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 
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 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016,  
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016,  
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. (άρθρο 203 παρ.1 Ν.4412/2016) 
 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. (άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4412/2016) Στον οικονομικό 
φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 και 203 του Ν.4412/2016) 
 
 
Άρθρο 23ο Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δέκα πέντε (15) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 
Άρθρο 24ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις - Τρόπος Πληρωμής 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των 
κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού 
συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 0,06% (σύν το αναλογούντα χαρτόσημο) υπέρ της 
ΕΑΑΔΗΣΥ και ισόποση υπερ ΑΕΠΠ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιμολογίου μετά:  
α) την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο παραλαβής),  
β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον προμηθευτή  
γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και  
δ) τον έλεγχο του εντάλματος από την Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στην Ημαθία. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Η πληρωμή του/των τιμολογίου/ων του προμηθευτή, θα γίνει το αργότερο εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την υποβολή του/των. 
 
Άρθρο 25ο Δημοσίευση 

Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 
https://diavgeia.gov.gr και θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της 
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ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί 
στο δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www. 
eprocurement.gov.gr). 
 
Άρθρο 26ο Εφαρμοστέο Δίκαιο –Διαιτησία ή Επίλυση διαφορών 

Για ότι δεν προβλέφθηκε από την παρούσα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/2016 του Ν 4483/2017 και του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει 
σύμφωνα με την παρ(38) αρ.377 Ν4412/16.  

Ο προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 
σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα αυτά της Βέροιας  εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 53/2019 (ΑΔΑ:6Ζ9ΨΟΛΠ9-ΒΔΓ) απόφαση 
του Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ. 
 

 
Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 

 
Ο    Πρόεδρος Δ.Σ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ       
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   
ΒΕΡΟΙΑΣ    (Δ.Ε.Υ.Α.  ΒΈΡΟΙΑΣ )     
Διεύθυνση Τεχνικού 
  

  
 
 
 
 
                       Βέροια   12/03/2019 
                     Αρ. πρωτ.  792 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες: α) του Συστήματος 
Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού (Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης που 
βρίσκονται στο χώρο ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας 

Μακροχωρίου» 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες: α) του Συστήματος Τηλεελέγχου – 
Τηλεχειρισμού (Τ-Τ) και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης που βρίσκονται στο χώρο 
ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και β) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Βέροιας που 

βρίσκεται στη θέση «Λιβάδια» της Δημοτικής Ενότητας Μακροχωρίου»  (CPV: 31710000-6) 
σύμφωνα με την αριθμ53/2019 (ΑΔΑ:6Ζ9ΨΟΛΠ9-ΒΔΓ) απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης 
και όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 26/2019 μελέτη της Τεχνικής Δ/νσης, 
συνολικού προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (€ 47.120,00) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους 
πόρους. 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας , Οδός: Κεντρικής 203 – 2ος Όροφος  
Ταχ.Κωδ.: 59132 , Τηλ.: 2331078814, Telefax: 2331025172 ,  E-mail: info@deyav.gr , 
Ιστοσελίδα: www.deyav.gr 
  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στη διεύθυνση διαδικτύου www.deyav.gr.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
& πληροφορίες για το διαγωνισμό από το Τμήμα Προμηθειών (Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Κεντρικής 203 Βέροια – 2ος Όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ Βέροιας επί της οδού 
Κεντρικής 203, στις 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον 
διαγωνισμό, ορίζεται η 27/03/2019 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00  

Προσφορές που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να προσκομίζονται στη 
Γραμματεία της επιχείρησης έως τις 10:30 της 27/03/2019 

Προσφορές  που κατατίθενται ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιέρχονται στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία 
ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

mailto:info@deyav.gr
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Προμηθειών 
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (κ. Ιωάννης Παντερμαράκης, τηλ: 23310-78814) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr ,θα 
αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΕΥΑ Βέροιας (Κεντρικής 203), 
και του Δήμου Βέροιας επίσης το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο 
δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑ Βέροιας www.deyav.gr καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www. 
eprocurement.gov.gr). 

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. : www.deyav.gr  

 
 
 

 
Για την ΔΕΥΑ Βέροιας 

 
 

Ο    Πρόεδρος Δ.Σ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΑΔΑ: 6ΞΨ4ΟΛΠ9-ΓΧΜ




		2019-03-12T10:23:23+0200
	Athens


		2019-03-12T10:34:28+0200




