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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ  
ηηρ Γ.Δ.Τ.Α.Β. για ηο 2020 

(cpv: 50112100-4) 
  

 
Η Γημοηική Δπισείπηζη Ύδπεςζηρ - Αποσέηεςζηρ Βέποιαρ (Γ.Δ.Τ.Α.Β.), 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
ςνοπηικό Γιαγωνιζμό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο % επί ηνπ  θφζηνπο 
εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016), 
κε αληηθείκελν ηελ «Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ηων οσημάηων ηηρ ΓΔΤΑΒ για ηο 2020 » 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πελήληα νθηψ ρηιηάδσλ επξψ (58.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ 24%. 
 
Άπθπο 1 Ανηικείμενο ηος διαγωνιζμού 

Αληηθείκελν ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο είλαη ε Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 
νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑΒ  γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ έξγσλ ή / θαη 
δηθηχσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. Σν αληηθείκελν ηεο δεκνπξαηνχκελεο 
ππεξεζίαο πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
Άπθπο 2 Σεσνική Πεπιγπαθή – Ποιοηικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Αληηθείκελν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ε επηζθεπή ησλ νρεκάησλ φισλ ησλ ηχπσλ 
θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. απφ εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ 28/2020 Μειέηε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 
 
Άπθπο 3  Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ 

Η δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε: 
α. ηνλ Ν.4412/2016. 
β. ηνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ Α 191/23-8-80) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
Οη φξνη ηεο δηαθήξπμεο απηήο, σο εηδηθέο δηαηάμεηο, θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαπάλσ λνκνζεζίαο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ. 
 
Άπθπο 4 Υπόνορ και ηόπορ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού - Παπαλαβή Γιακήπςξηρ 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Βέξνηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 
πνπ ζα ζπλεδξηάζεη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β, Κεληξηθήο 203, ζηιρ 21/05/2020, ημέπα 
Πέμπηη, με ώπα έναπξηρ ηηρ παπαλαβήρ ηων πποζθοπών ηην 10.00 π.μ. και ώπα λήξηρ 
ηην 11.00 π.μ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / θαη λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηνπ 
ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑB ζηνλ 2ν φξνθν, νδφο Κεληξηθήο, Βέξνηα, ΣΚ 59132, ην 
αξγφηεξν κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
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Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην ηει. 
2331078814. 

3. Η παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ε Πεξίιεςε ηεο ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν ζηνλ ηζηφηνπν 
ηνπ ΚΗΓΜΗ (www.eprocurement.gov.gr), ηεο ΓΙΑΤΓΔΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr) θαζψο θαη 
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. (www.deyav.gr) καδί κε ηελ ζρεηηθή κειέηε. 
Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

 Θα απνζηαιεί ζην ΔΒΔ Ηκαζίαο. 

 Θα αλαξηεζεί ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. θαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο   
 
Άπθπο 5 Τποβολή Πποζθοπών 

1. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη πεξηέξρνληαη ζε απηή εκπξφζεζκα. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη 
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
παξνχζαο. Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη 
πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, δειαδή κεηά 
ηελ επέιεπζε ηεο νξηζκέλεο ψξαο ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη 
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο. Ο 
Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί κε ηελ ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα 
δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο πξνζθνξέο (ζεκεηψλεηαη φηη ζην πξσηφθνιιν 
αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ 
ππεχζπλν ππάιιειν) θαη, ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ 
πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή, ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 
κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε. ην θάθειν θάζε 
πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : 
● Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ, κε θεθαιαία γξάκκαηα. 
● Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, δει. Γ.Δ.Τ.Α.B. 
● Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
● Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή. 
χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

ΠΡΟ: Γ.Δ.Τ.Α  ΒΔΡΟΙΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ: 

Δπσλπκία:   

Α.Φ.Μ. / Γ.Ο.Τ.   

Γηεχζπλζε   

Σει. / Fax   

Email:   

Για ηον ζςνοπηικό διαγωνιζμό: «Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη ηων οσημάηων ηηρ 
ΓΔΤΑΒ για ηο 2020»   

Αξ. Πξση. Γηαθήξπμεο: 1267/2020 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Γ.Δ.Τ.Α  ΒΔΡΟΙΑ 

Γηεχζπλζε: Κεληξηθήο 203 , Βέξνηα ΣΚ 59131 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

28/03/2019  ψξα 11:00 

  
Να μην ανοισθεί από ηο ππωηόκολλο ή ηη γπαμμαηεία. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.deyav.gr/
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3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα, ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά, 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 7. Σα ηερληθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δει. θάζε ζηνηρείν, πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ππφ 
πξνκήζεηα πιηθψλ κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηηο Πνηνηηθέο Πξνδηαγξαθέο (άξζξν 2) 
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ίδην θάθειν. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δειαδή ην ζπκπιεξσκέλν ΔΝΣΤΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα 
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

4. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξεη θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
5. Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ (νκάδσλ) θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα κέξνο εξγαζηψλ κηαο νκάδαο. 
6. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 
7. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ 
πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Καηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γίλεηαη 
Αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ. 

8. Η επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ 
Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ 
παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ 
απνζθξαγίδεηαη, αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία. 

 Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηήο ή ζε εκεξνκελία θαη ψξα, πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί 
ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ. 

 Η 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 (παξ. 4 άξζξνπ 117 Ν.4412/2016). 

 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ - θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ - απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
επηζηξέθνληαη. 

 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
δελ ζα απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ 
ηελ αξκφδηα επηηξνπή πξνκεζεηψλ. 

 Αληηπξνζθνξέο θαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 

 Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο κεξηθνχο πξνυπνινγηζκνχο αλά είδνο ή / θαη ην 
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, κφλνλ φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ, πξνθνξηθά ή γξαπηά. 
 
Άπθπο 6 Πποϋπολογιζμόρ – Xπημαηοδόηηζη – Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πελήληα νθηψ 
ρηιηάδσλ επξψ (58.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ 24%. Η ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο 
ΓΔΤΑΒ θαη ε παξαπάλσ ππεξεζία έρεη εληαρζεί ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα (12) κήλεο κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο ηνπ κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο. 

Η ΓΔΤΑΒ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο 
δαπάλεο. Η παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 
δψδεθα (12) κήλεο. 

Η ΓΔΤΑΒ δχλαηαη λα απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ αηηνχκελσλ πιηθψλ αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηεο εθφζνλ ην ζπλνιηθφ πνζφ δελ ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο. 
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Δπίζεο, δελ ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
απηφ ζπκβεί ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε. 

 
 Άπθπο 7 Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, κπνξνχλ λα 

είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) έλα θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο ή  

β) ζε θξάηνο - κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ Γ ή  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξή ή 

πνιπκεξή ζπκθσλία κε ηελ Έλσζε. 

θαη αζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. 

Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα λα κελ απνθιεηζηνχλ απφ ην 
δηαγσληζκφ, πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο εηο απινχλ ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα 
ζ' απηή: 

1. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Νόμιμος Δκπποζώπος, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά φηη : 
i. δελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ., δελ έρνπλ 
ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα, θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, 
θαη γεληθά ε επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη είλαη 
ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε, ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ 
ηεο, ελ γέλεη πξνο ηνλ Γεκφζην ηνκέα. 
ii. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο 
έιαβε γλψζε θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
iii. δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ 
δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

2. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Νόμιμος Δκπποζώπος, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ξεηά: 
α) Όηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. Δθφζνλ ππεχζπλα δειψλεηαη ε 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ γίλεηαη δεθηή, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, 
θακία άιιε επηθχιαμε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη κέζα ζηελ πξνζθνξά θαη δελ ζπκθσλεί κε ηνπο 
φξνπο ηεο δηαγσληζκνχ. 

β) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Βέξνηαο πεξί 
αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
γ) Όηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ηελ 
δεκνπξαηνχκελε ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

3. ςμπληπωμένο και ςπογεγπαμμένο ηο ΣΔΤΓ. 
Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, ζε πξσηφηππα ή (θαη΄ 

επηινγή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ) ζε θσηναληίγξαθα.   
 

Γεν απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ. 
 
Άπθπο 8 Σιμέρ – Οικονομική Πποζθοπά 

1. Ο πξνκεζεπηήο θαηαζέηεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κε ηνλ αληίζηνηρν ηίηιν, πνπ πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ (επί ποινήρ αποκλειζμού). 

2. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο, σο πνζνζηφ έθπησζεο % επί ηνπ πίλαθα θφζηνπο  
ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθά θαη 
νινγξάθσο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνξά ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηηκέο πνπ 
αλαθέξνληαη νινγξάθσο. Παξάιεηςε ηεο νιφγξαθεο γξαθήο θαζηζηά ηελ πξνζθνξά 
απαξάδεθηε. 

4. Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ (νκάδσλ) θαη ζε θακία πεξίπησζε γηα κέξνο εξγαζηψλ κηαο νκάδαο. 
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5. Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο παξακέλνπλ, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, ζηαζεξέο γηα 
φιν ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακηά αλαζεψξεζε ή αχμεζε, 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία (π.ρ. αχμεζε εκεξνκηζζίσλ, κηζζψλ, ινηπψλ απνδνρψλ, πιηθψλ, 
ηηκαξίζκνπ, κείσζε ηεο αμίαο ηνπ λνκίζκαηνο θ.ιπ.), θαζψο θαη γηα απξφνπηε κεηαβνιή ησλ 
ζπλζεθψλ. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ηηκψλ απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

6. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα έρεη ππνινγηζηεί επίζεο θάζε άιιε δαπάλε 
έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνκήζεηα ζχκθσλα κε ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
 
Άπθπο 9 Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών 

Η πξνζθνξά ησλ δηαγσληδφκελσλ δεζκεχεη απηνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηφ είθνζη 
(120) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε δπλαηφηεηα 
παξάηαζήο ηνπ. 
 
Άπθπο 10 Γικαιολογηηικά καηακύπωζηρ & Έγκπιζη αποηελέζμαηορ ηος διαγωνιζμού 

10.1 Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κεηά απν ζρεηηθή πξφζθιεζε εηο 
απινχλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, πνπ πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα ή επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζ' απηή: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζ’ απηφ. 
2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ εθδφζεσο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα 
ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο Αξρήο, εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο δελ ηειεί ή είλαη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιεο αλάινγεο 
θαηάζηαζεο. 
 4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη ήηαλ ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη. 

5. Απνδεηθηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ αηφκνπ πνπ θαηαζέηεη ηελ πξνζθνξά φηη έρεη ην 
δηθαίσκα λα εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε θαη λα θαηαζέηεη πξνζθνξά εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο 
θαζψο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (θαηαζηαηηθά θιπ) ηεο επηρείξεζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή (θαη΄ επηινγή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ) ζε 
θσηναληίγξαθα. 
i. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. Σα 
δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δελ λνείηαη απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο 
δηαγσληδνκέλνπο. 
ii. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ζεσξνχληαη 
πξσηφηππα. 
iii. Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγείνπ 
νηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή αληίγξαθα. 
iv. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πξέπεη επί 
πνηλή απαξάδεθηνπ λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα είηε απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο 
δηαγσληδφκελεο είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο “Apostile” ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο 
πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ 
εγγξάθσλ απηψλ είηε απφ έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ ηε 
κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 
v. Όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, 
ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.  
vi. Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε, εθδνζείζα εληφο 
ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Π.Τ. ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ φπνπ 
ζα αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ρψξα. Αλ 
δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, 
ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ είλαη απαξάδεθηε. 
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vii. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη 
λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο δεκνπξάηεζεο. 
viii. Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή δήισζε 
θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζην δηαγσληζκφ, απνθιείεηαη. 

 
10.2. Η δεκνπξαζία δελ νινθιεξψλεηαη πξηλ εγθξηζεί ην απνηέιεζκά ηεο απφ ην Γ ηεο 

ΓΔΤΑΒ, ην νπνίν κπνξεί, κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη 
ηελ πξνκήζεηα ζην ζχλνιφ ηεο ή κέξνο απηήο ζε έλαλ πξνκεζεπηή. 

10.3. Η Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο πξνηείλεη ζην Γ ηεο 
ΓΔΤΑΒ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζπκθσλεί 
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 
(κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο % επί ηνπ  θφζηνπο εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ) 

10.4. Αλ αθπξσζεί ή δελ εγθξηζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
νη ζπκκεηέρνληεο ζ' απηφλ δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο. 

10.5. Η απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΒ γηα ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ ελδερφκελε αθχξσζε 
ηνπ δηαγσληζκνχ γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξά. 

10.6. Σν Γ.. ηεο ΓΔΤΑΒ κπνξεί, επίζεο, λα κελ εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη λα 
δεκνπξαηήζεη πάιη ηελ πξνκήζεηα κε ηνπο ίδηνπο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ή λα πξνρσξήζεη 
ζηελ δηελέξγεηά ηεο κε άιιν λφκηκν ηξφπν. 
 
Άπθπο 11 Τπογπαθή ηηρ ύμβαζηρ – Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

1. Η ζχκβαζε ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ 
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΒ. 

2. Η απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΒ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ κεηνδφηε πξνκεζεπηή, κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή 
ηεο, καδί κε ηελ πξφζθιεζε λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

3. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα ην πξαγκαηηθφ πνζφ ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ 
πξνθχπηεη κεηά ηελ έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε, κε βάζε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο ΓΔΤΑΒ, ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο (άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 ) απφ αλαγλσξηζκέλε 
Σξάπεδα, ην Δ.Σ.Α.Α. ή ην ΣΠΓ, αμίαο ίζεο κε ποζοζηό 5% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ηεο 
ππεξεζίαο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί εληφο ελφο έηνπο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

5. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ εκθαληζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ 
ηαζζφκελε πξνζεζκία ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ππεξεζίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΒ. 
 
Άπθπο 12 Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ - Παπαλαβή και Ποινικέρ πήηπερ 

1. Η παξάδνζε - παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα 
έηνο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηνπ κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. 

2. Η παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή επηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑΒ ε νπνία ζπληάζζεη θαη ηελ αληίζηνηρε Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα νξηδφκελα ζηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηηο παξαδφζεηο ησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ  θαη κεηά απφ δχν 
έγγξαθεο νριήζεηο πξνο άκεζε ζπκκφξθσζε, ρσξίο ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ κέξνπο ηνπ, 
ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα, πνπ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 1% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ππεξεζίαο. 
Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο θαη εθφζνλ δελ ππάξμεη άκεζε 
ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε ΓΔΤΑΒ δηθαηνχηαη λα 
αθπξψζεη ηε ζχκβαζε ππεξεζίαο θαη λα εηζπξάμεη νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 
 
Άπθπο 13 Πληπωμή – Κπαηήζειρ 

1. Η πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Βεβαίσζεο 
Καιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ αθνχ ν 
Αλάδνρνο πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ Σηκνιφγην. 
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2. Αλ ζηελ παξαιαβή νξηζκέλεο εξγαζίεο ή αληαιιαθηηθά βξεζνχλ φηη δελ είλαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα επηζηξέθνληαη θαη ε εμφθιεζή ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη 
χζηεξα απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

3. Καηά ηελ πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε ΓΔΤΑΒ ηα ζρεηηθά 
ηηκνιφγηα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

4. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
λφκηκεο επηβαξχλζεηο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 
 
Άπθπο 14 Σεύση Γημοππάηηζηρ 

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε ηα νπνία ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο, ε αλάζεζε θαη ε δηελέξγεηα 
ηεο ππεξεζίαο είλαη ηα παξαθάησ θαη ε ζεηξά ηζρχνο ησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
1) Γηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 
2) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
3) Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. 
4) Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 
2. Σα παξαπάλσ ηεχρε απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίαο, ε νπνία 
ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπο. 
 
Άπθπο 15 Δθαπμοζηέο Γίκαιο –Γιαιηηζία ή Δπίλςζη διαθοπών 

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε απφ ηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ηνπ Ν. 1069/1980 φπσο ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ παξ(38) αξ.377 Ν4412/16.  

Ο πξνκεζεπηήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 
δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο 
ζχκβαζεο. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα 
απηά ηεο Βέξνηαο  εθαξκνζηέν δε Γίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. 
 
Άπθπο 16 Άλλερ διαηάξειρ 

1. Η ζπκκεηνρή ζην παξφληα δηαγσληζκφ θαη ε ππνβνιή πξνζθνξάο απφ ηνλ 
δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη έρεη κειεηήζεη θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ ηχπν. 
3. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο 

δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή. 
 
Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 111 / 2020 (ΑΓΑ: ΩΗΑ5ΟΛΠ9-Λ1Θ) απφθαζε 
ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΒ. 
 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. ηηρ ΓΔΤΑΒ 
 
 
 

ΣΔΡΓΙΟ ΓΙΑΜΑΝΣΗ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ   ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ       
ΤΓΡΔΤΗ  ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ   
ΒΔΡΟΙΑ    (Γ.Δ.Τ.Α.  ΒΈΡΟΙΑ )    
   
Γηεχζπλζε Σερληθνχ 
Αξ. Μειέηεο 28/2020 
 

  
 
 
 
 
 
                                  Βέξνηα 6/5/2020 
                                  Αξ. Πξση. 1267 

 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Βέξνηαο (ΓΔΤΑΒ) πνπ έρεη ηελ έδξα 

ηεο ζηε Βέξνηα (νδφο Κεληξηθήο 203) 
πποκηπύζζει 

πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο % επί ηνπ  
θφζηνπο εξγαζηψλ θαη αληαιιαθηηθψλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-
8-2016), κε αληηθείκελν ηελ «Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑΒ γηα ην 2020» 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πελήληα νθηψ ρηιηάδσλ επξψ (58.000,00 €) ρσξίο ΦΠΑ 24%. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηε Βέξνηα ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΒ, νδφο Κεληξηθήο 203, 
ζηιρ 21/05/2020, ημέπα Πέμπηη, με ώπα έναπξηρ ηηρ παπαλαβήρ ηων πποζθοπών ηην 
10.00 π.μ. και ώπα λήξηρ ηην 11.00 π.μ. 

ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ή παξαγσγνί ηνπ 
δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ, πνπ εμαζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ 
κε ην είδνο πνπ γίλεηαη ε δεκνπξαζία θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία εκπνξνβηνκεραληθά 
επηκειεηήξηα. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α.Β. (http://www.deyav.gr) ή / θαη λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο 
πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑB ζηνλ 2ν φξνθν, νδφο Κεληξηθήο, Βέξνηα, ΣΚ 59132, ην αξγφηεξν κία (1) 
εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο.  

Η παξνχζα  

 ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΗΓΜΗ (www.eprocurement.gov.gr), ηεο 
ΓΙΑΤΓΔΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr) θαζψο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. (www.deyav.gr) , φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

 Θα απνζηαιεί ζην ΔΒΔ Ηκαζίαο. 

 Θα αλαξηεζεί ζηνπο Πίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. θαη ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο   
Η ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Β. είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ.  
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην 

ηει. 23310 78814. 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο. 
 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ.. ηηρ ΓΔΤΑΒ 
 
 

ΣΔΡΓΙΟ ΓΙΑΜΑΝΣΗ 
  

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