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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου 
Βέροιας (cpv: 76431000-3) 

  
 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.), 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό 

Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού € 19.881,10 χωρίς ΦΠΑ 24%. 

 
Άρθρο 1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας είναι η «Ανόρυξη νέας υδρευτικής 
γεώτρησης στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας».   
 
Άρθρο 2 Τεχνική Περιγραφή – Ποιοτικές Προδιαγραφές 

Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης 
στον οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 27/2020 
Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 
 
Άρθρο 3  Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με: 
α. τον Ν.4412/2016. 
β. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ Α 191/23-8-80) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
Οι όροι της διακήρυξης αυτής, ως ειδικές διατάξεις, κατισχύουν των γενικών διατάξεων της 
παραπάνω νομοθεσίας, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. 
 
Άρθρο 4 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού - Παραλαβή Διακήρυξης 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Βέροια από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 
που θα συνεδριάσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β, Κεντρικής 203, στις 27/07/2020, ημέρα 
Δευτέρα, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 
την 11.00 π.μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της περίληψης διακήρυξης στην 
ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του 
τμήματος προμηθειών της ΔΕΥΑB στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το 
αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 
2331078814. 

3. Η παρούσα Διακήρυξη και η Περίληψη της θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στον ιστότοπο 
του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr) καθώς και 
στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr) μαζί με την σχετική μελέτη. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyav.gr/
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Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

• Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας. 

• Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας   
 
Άρθρο 5 Υποβολή Προσφορών 

1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο με την 
προϋπόθεση ότι περιέρχονται σε αυτή εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται 
σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 4 της 
παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι 
προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, δηλαδή μετά 
την επέλευση της ορισμένης ώρας λήξης υποβολής των προσφορών, ο Πρόεδρος ανακοινώνει 
τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να 
διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο 
αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και 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 μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού. 

2. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή, η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να είναι καθαρογραμμένη. Στο φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
● Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με κεφαλαία γράμματα. 
● Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, δηλ. Δ.Ε.Υ.Α.B. 
● Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
● Τα στοιχεία του προμηθευτή. 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α  ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: 

Επωνυμία:   

Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.   

Διεύθυνση   

Τηλ. / Fax   

Email:   

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό: «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον 
οικισμό Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 2833/2020 

Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α  ΒΕΡΟΙΑΣ 

Διεύθυνση: Κεντρικής 203 , Βέροια ΤΚ 59131 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών: 

27/07/2020  ώρα 11:00 

  

Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία. 

 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα, σχετικά με την προσφορά, 

στοιχεία και ειδικότερα: 
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7. Τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, δηλ. κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση των υπό 
προμήθεια υλικών με την Τεχνική Περιγραφή και τις Ποιοτικές Προδιαγραφές (άρθρο 2) 
τοποθετούνται στον ίδιο φάκελο. Τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή το συμπληρωμένο ΕΝΤΥΠΟ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

4. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
5. Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των εργασιών μιας ή 

περισσότερων κατηγοριών (ομάδων) και σε καμία περίπτωση για μέρος εργασιών μιας ομάδας. 
6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού. 
7. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των 
προσφορών που κατατέθηκαν. Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, γίνεται 
Ανακοίνωση των τιμών. 

8. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την 
παρακάτω διαδικασία: 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην 
Υπηρεσία. 

• Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής ή σε ημερομηνία και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί 
σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

• Η 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 (παρ. 4 άρθρου 117 Ν.4412/2016). 

• Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης 
δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από 
την αρμόδια επιτροπή προμηθειών. 

• Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

• Προσφορές που υπερβαίνουν τους μερικούς προϋπολογισμούς ανά είδος ή / και το 
συνολικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινήσεις δίδονται από τους προσφέροντες, μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή Προμηθειών, προφορικά ή γραπτά. 
 
Άρθρο 6 Προϋπολογισμός – Xρηματοδότηση – Διάρκεια σύμβασης 

Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 19.881,10 χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒ και η παραπάνω υπηρεσία έχει 
ενταχθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της επιχείρησης. 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες το πολύ . 
Η ΔΕΥΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας χωρίς 

τροποποίηση των όρων της σύμβασης και εφόσον δεν προκαλείται αύξηση της συμβατικής 
δαπάνης. Η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
δώδεκα (12) μήνες. 

Η ΔΕΥΑΒ δύναται να αυξομειώνει τις ποσότητες των αιτούμενων υλικών ανάλογα με τις 
ανάγκες της εφόσον το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το ύψος της υπογραφείσας σύμβασης. 
Επίσης, δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού και σε περίπτωση που 
αυτό συμβεί ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία οικονομική ή άλλη αποζημίωση. 

 
 Άρθρο 7 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή  

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 

πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, για να μην αποκλειστούν από το 
διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εις απλούν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, που πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική Γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα 
σ' αυτή: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι : 
i. δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι 
συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών 
της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα. 
ii. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας 
έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
iii. δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που 
ζητούνται από την υπηρεσία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά: 
α) Ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. Εφόσον υπεύθυνα δηλώνεται η 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, δεν γίνεται δεκτή, με ποινή αποκλεισμού, 
καμία άλλη επιφύλαξη που μπορεί να υπάρχει μέσα στην προσφορά και δεν συμφωνεί με τους 
όρους της διαγωνισμού. 
β) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας περί 
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
γ) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει την 
δημοπρατούμενη υπηρεσία, σύμφωνα με την παρούσα. 

3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, στο φάκελο δικαιολογητικών, σε πρωτότυπα ή (κατ΄ 

επιλογή του διαγωνιζομένου) σε φωτοαντίγραφα.   
 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
 
Άρθρο 8 Τιμές – Οικονομική Προσφορά 

1. Ο προμηθευτής καταθέτει την Οικονομική Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
με τον αντίστοιχο τίτλο, που περιλαμβάνει συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινής αποκλεισμού). 

2. Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά ευκρινώς.  . 
4. Δεκτές γίνονται προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των εργασιών. 
5. Όλες οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν, σε περίπτωση κατακύρωσης, σταθερές για 

όλο το διάστημα υλοποίησης της υπηρεσίας και δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση ή αύξηση, 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (π.χ. αύξηση ημερομισθίων, μισθών, λοιπών αποδοχών, υλικών, 
τιμαρίθμου, μείωση της αξίας του νομίσματος κ.λπ.), καθώς και για απρόοπτη μεταβολή των 
συνθηκών. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των παραπάνω τιμών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6. Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχει υπολογιστεί επίσης κάθε άλλη δαπάνη 
έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
Άρθρο 9 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων δεσμεύει αυτούς για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι 
(120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, με δυνατότητα 
παράτασής του. 
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Άρθρο 10 Δικαιολογητικά κατακύρωσης & Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού 

10.1 Ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μετά απο σχετική πρόσκληση εις 
απλούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική 
Γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα σ' αυτή: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ’ αυτό. 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου του Προέδρου και του 

Διευθύνοντος Συμβούλου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης 
κατάστασης. 
 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθούν να είναι. 

5. Αποδεικτικό εκπροσώπησης του ατόμου που καταθέτει την προσφορά ότι έχει το 
δικαίωμα να εκπροσωπεί την επιχείρηση και να καταθέτει προσφορά εκ μέρους της επιχείρησης 
καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικά κλπ) της επιχείρησης. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ΄ επιλογή του διαγωνιζομένου) σε 
φωτοαντίγραφα. 
i. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα 
δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δεν νοείται απόσυρσή τους από τους 
διαγωνιζομένους. 
ii. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θεωρούνται 
πρωτότυπα. 
iii. Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 
οικονομίας και Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή αντίγραφα. 
iv. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει επί 
ποινή απαράδεκτου να είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της 
διαγωνιζόμενης είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εγγράφων αυτών είτε από έλληνα δικηγόρο είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 
v. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζομένου, 
θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.  
vi. Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με ένορκη βεβαίωση, εκδοθείσα εντός 
των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας δημοπράτησης, ή όπου δεν προβλέπεται 
υπεύθυνη δήλωση του Π.Υ. ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου όπου 
θα αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν 
διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζομένου είναι απαράδεκτη. 
vii. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει 
να φέρουν ημερομηνία εντός έξι μηνών που προηγούνται της δημοπράτησης. 
viii. Εφόσον διαπιστωθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που ζητούνται στο διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 
10.2. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από το ΔΣ της 

ΔΕΥΑΒ, το οποίο μπορεί, με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να κατακυρώσει 
την προμήθεια στο σύνολό της ή μέρος αυτής σε έναν προμηθευτή. 

10.3. Η Επιτροπή διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της προτείνει στο ΔΣ της 
ΔΕΥΑΒ την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά συμφωνεί 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

10.4. Αν ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο, 
οι συμμετέχοντες σ' αυτόν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

10.5. Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ για την κατακύρωση ή την ενδεχόμενη ακύρωση 
του διαγωνισμού γνωστοποιείται σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά. 
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10.6. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ μπορεί, επίσης, να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα και να 
δημοπρατήσει πάλι την προμήθεια με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή να προχωρήσει 
στην διενέργειά της με άλλο νόμιμο τρόπο. 
 
Άρθρο 11 Υπογραφή της Σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

1. Η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ. 

2. Η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
κοινοποιείται στον μειοδότη προμηθευτή, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την έκδοσή 
της, μαζί με την πρόσκληση να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 
για την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η σύμβαση συνάπτεται για το πραγματικό ποσό της αξίας της υπηρεσίας που 
προκύπτει μετά την έκπτωση της προσφοράς του μειοδότη, με βάση την εγκριτική απόφαση του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ, τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας. 

4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 ) από αναγνωρισμένη 
Τράπεζα, το Ε.Τ.Α.Α. ή το ΤΠΔ, αξίας ίσης με ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού της 
υπηρεσίας. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί εντός ενός έτους μετά την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή. 

5. Εάν ο προμηθευτής δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην 
τασσόμενη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ. 
 
Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας - Παραλαβή και Ποινικές ρήτρες 

1. Η παράδοση - παραλαβή των υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 
έτος με δικαίωμα παράτασης του μέχρις εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης. 

2. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται από το Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΒ η οποία συντάσσει και την αντίστοιχη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης.  

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προμηθευτής δεν ανταποκρίνεται στα οριζόμενα στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές σχετικά με τις παραδόσεις των υλικών και υπηρεσιών  και μετά από δύο 
έγγραφες οχλήσεις προς άμεση συμμόρφωση, χωρίς θετική ανταπόκριση από μέρους του, 
υπόκειται σε ποινική ρήτρα, που καθορίζεται σε ποσοστό 1% της συνολικής αξίας της υπηρεσίας. 
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής ποινικής ρήτρας και εφόσον δεν υπάρξει άμεση 
συμμόρφωση του προμηθευτή στις συμβατικές υποχρεώσεις του, η ΔΕΥΑΒ δικαιούται να 
ακυρώσει τη σύμβαση υπηρεσίας και να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 13 Πληρωμή – Κρατήσεις 

1. Η πληρωμή των υπηρεσιών θα γίνει μετά από την υπογραφή της σχετικής Βεβαίωσης 
Καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή και τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών αφού ο 
Ανάδοχος προσκομίσει το σχετικό Τιμολόγιο. 

2. Αν στην παραλαβή ορισμένες εργασίες ή ανταλλακτικά βρεθούν ότι δεν είναι σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού, θα επιστρέφονται και η εξόφλησή του τιμολογίου θα γίνεται 
ύστερα από την αντικατάστασή τους. 

3. Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει στη ΔΕΥΑΒ τα σχετικά 
τιμολόγια και τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 
νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
 
Άρθρο 14 Τεύχη Δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης, με τα οποία θα γίνει ο διαγωνισμός, η ανάθεση και η διενέργεια 
της υπηρεσίας είναι τα παρακάτω και η σειρά ισχύος των καθορίζεται ως εξής: 
1) Διακήρυξη της δημοπρασίας. 
2) Τεχνικές Προδιαγραφές. 
3) Προϋπολογισμός μελέτης της υπηρεσίας. 
4) Προσφορά του προμηθευτή. 
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2. Τα παραπάνω τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης υπηρεσίας, η οποία 
υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους. 
 
Άρθρο 15 Εφαρμοστέο Δίκαιο –Διαιτησία ή Επίλυση διαφορών 

Για ότι δεν προβλέφθηκε από την παρούσα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/2016 και του Ν. 1069/1980 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. 
 
Άρθρο 16 Άλλες διατάξεις 

1. Η συμμετοχή στο παρόντα διαγωνισμό και η υποβολή προσφοράς από τον 
διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται όλους τους όρους της 
διακήρυξης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του διαγωνισμού. 

2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στον τύπο. 
3. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 

δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προμηθευτή. 
 
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 176/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΤΨΟΛΠ9-ΔΒΖ) απόφαση του 
Δ.Σ της ΔΕΥΑΒ. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ 
 
 
 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
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                                  Βέροια  14/07/2020 
                                  Αρ. Πρωτ.  2833 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) που έχει την έδρα 

της στη Βέροια (οδός Κεντρικής 203) 
προκηρύσσει 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), με αντικείμενο την «Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό 
Κωστοχωρίου του Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού € 19.881,10 χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Βέροια στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ, οδός Κεντρικής 203, 
στις 27/07/2020, ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10.00 
π.μ. και ώρα λήξης την 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή παραγωγοί του 
δημοπρατούμενου αντικειμένου, του εσωτερικού ή εξωτερικού, που εξασκούν επάγγελμα σχετικό 
με το είδος που γίνεται η δημοπρασία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία εμποροβιομηχανικά 
επιμελητήρια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος 
προμηθειών της ΔΕΥΑB στον 2ο όροφο, οδός Κεντρικής, Βέροια, ΤΚ 59132, το αργότερο μία (1) 
εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  

Η παρούσα  

• θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον ιστότοπο του ΚΗΔΜΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), της 
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://et.diavgeia.gov.gr) καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (www.deyav.gr) , 
όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

• Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Ημαθίας. 

• Θα αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας   
Η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. είναι 

υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  
Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο 

τηλ. 23310 78814. 
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ 
 
 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 
  

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyav.gr/
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