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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΓΔΟΝΙΑ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

τη με ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογή αναδόχου για  την εκτζλεςη τησ «Συντήρηςησ Επιςκευήσ δικτφου 

αποχζτευςησ τησ Δημοτικήσ Ενότητασ Μυγδονίασ», 

Και καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για την ανάδειξη αναδόχου διενζργειασ τησ 

εκτζλεςησ των ανωτζρω υπηρεςιϊν. 

Αντικείμενο των εργαςιϊν είναι η ςυντήρηςη-επιςκευή δικτφου αποχζτευςησ τησ Δ.Ε. Μυγδονίασ, ο ενδεικτικόσ 

προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 62.000,00 ευρϊ, ςφμφωνα με την υπ’ αριθμόν 50/2018 Μελζτη (CPV: 

50800000-3. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίουσ πόρουσ και θα βαρφνει τον Κ.Α.Ε. 04.62.07.03.0018. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και το κριτήριο κατακφρωςησ είναι η 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά μόνο βάςει τιμήσ που θα δοθεί ςτο ςφνολο του 

Προχπολογιςμοφ, εφόςον η Προςφορά πληροί τουσ όρουσ τησ υπ’ αριθμόν: 362/2019 Διακήρυξησ. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεί ςτα γραφεία τησ   Δ.Ε.Υ.Α. Ωραιοκάςτρου, ςτην Πλ. Δημ. Λίγδα, Μελιςςοχϊρι 

Θεσ/νίκησ, ενϊπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπήσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ςτισ 19 του μηνόσ Μαρτίου, ημζρα Σρίτη, 

του ζτουσ 2019 και ϊρα 10.00 π.μ. (ϊρα ζναρξησ παραλαβήσ προςφορϊν) ζωσ 10.30 π.μ. (ϊρα λήξησ παραλαβήσ 

προςφορϊν). 

Εγγυητική Επιςτολή Συμμετοχήσ ΔΕΝ απαιτείται. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο θα κατακυρωθοφν οι εν λόγω υπηρεςίεσ, 

υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγυητική Καλήσ Εκτζλεςησ, φψουσ 5% επί τησ ςυμβατικήσ αξίασ εκτόσ  Φ.Π.Α. 24%. 

   Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν πρόςβαςη από τα γραφεύα 

τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ., ςτην διεύθυνςη Πλ. Δημ.  Λύγδα, Μελιςςοχώρι, Σ.Κ. 57018, περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι 

διαθϋςιμεσ από το τηλ. 23940 33170, καθώσ και ςτο site του Δόμου Ψραιοκϊςτρου. 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

 

                                                                                         Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ 
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΠΙΚΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΤΓΔΟΝΙΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ 

με ςυνοπτικό διαγωνιςμό την επιλογό αναδόχου για την εκτϋλεςη των εργαςιών ςυντόρηςησ - 

επιςκευόσ δικτύου αποχϋτευςησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μυγδονύασ (CPV 50800000-3), 

προώπολογιςμού 62.000,00 ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 24%, με κριτόριο κατακύρωςησ 

την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει (χαμηλότερησ) τιμόσ, για το 

οικονομικό ϋτοσ 2019, ςτισ 19 του μηνόσ Μαρτύου ημϋρα Σρύτη, του ϋτουσ 2019 και ώρα 10.00 πμ. 

(ώρα ϋναρξησ παραλαβόσ προςφορών) ϋωσ 10.30 πμ. (ώρα λόξησ παραλαβόσ προςφορών). 

Και καλεύ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 

διενϋργειασ τησ εκτϋλεςησ τησ ανωτϋρω υπηρεςύασ. 

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ ςτο Μελιςςοχώρι πλ. Δημ. 

Λύγδα , Μελιςςοχώρι, ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμού. 

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

 

Επωνυμύα Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ 
Ψραιοκϊςτρου 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη  ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ 
Πόλη ΜΕΛΙΟΦΨΡΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 57018 
Σηλϋφωνο 23940 33170 
Υαξ 23940 33008 
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο deyaoraiokastrou@gmail.com 
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ κα. ΑΣΕΡΙΑΔΗ ΜΑΓΔΑ 
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Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ και 

ανόκει ςτον ΔΗΜΟ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΝΟΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι ο Σομϋασ Ύδατοσ. 

τοιχεύα Επικοινωνύασ 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν πρόςβαςη από τα γραφεύα 

τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ., ςτην διεύθυνςη Πλ. Δημ.  Λύγδα, Μελιςςοχώρι, Σ.Κ. 57018, περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι 

διαθϋςιμεσ από το τηλ. 23940 33170, καθώσ και ςτο site του Δόμου Ψραιοκϊςτρου. 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του ϊρθρου 327 του Ν.4412/2016. 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Υορϋασ χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ εύναι η Δ.Ε.Τ.Α. Ψραιοκϊςτρου. Η δαπϊνη για την εν λόγω 

ςύμβαςη βαρύνει με ςχετικό  πύςτωςη του προώπολογιςμού του οικονομικού ϋτουσ 2019 του Υορϋα τον Κ.Α.Ε. 

04.62.07.03.0018 με τύτλο: «υντόρηςη επιςκευό δικτύου αποχϋτευςησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μυγδονύασ». 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

Αντικεύμενο των εργαςιών εύναι η ςυντόρηςη επιςκευό δικτύου αποχϋτευςησ  τησ Δημοτικόσ Ενότητασ 

Μυγδονύασ, το οπούο κατηγοριοποιεύται ωσ προσ τον τρόπο & τισ ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ςε εργαςύεσ. Με τισ 

εργαςύεσ αυτϋσ αντιμετωπύζονται βλϊβεσ ςε δύκτυα ύδρευςησ, οι οπούεσ εμφανύζονται ανεξαρτότωσ αιτύασ ςε 

δύκτυα τησ περιοχόσ. Οι εργαςύεσ κατηγοριοποιούνται ςε τρεισ (3) ενότητεσ ότοι:  

(i). υντόρηςη  επιςκευό  βλαβών  ςε  ςωλόνα κεντρικού δικτύου ύδρευςησ. 

(ii). υντόρηςη  επιςκευό  ςε  αγωγό  ιδιωτικόσ  παροχόσ  ό  καταςκευό  νϋασ  παροχόσ  ύδρευςησ. 

 (iii).υντόρηςη επιςκευό μικροεπιςκευών  ςε  ιδιωτικϋσ  παροχϋσ  ύδρευςησ,  λόγω  επϋμβαςησ  του  

ςυνεργεύου  τησ  επιχεύρηςησ  για  την  αντικατϊςταςη  υδρομϋτρων  (ςτϊςιμων  ό  που  ϋχουν  υποςτεύ  

βλϊβη)  ό  τοποθϋτηςη νϋων  ςε  παροχϋσ  ύδρευςησ.  Ψσ  χρόνοσ  ϋναρξησ  εργαςιών  θεωρεύται  η  ϊφιξη  των  

μηχανημϊτων  ςτο  τόπο  όπου  θα  εκτελεςθούν  οι  εργαςύεσ. 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για το ςύνολο του Προώπολογιςμού τησ Διακόρυξησ που ςυμμετϋχει ο οικονομικόσ 

φορϋασ. Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ που καλύπτουν το ςύνολο των υπηρεςιών, αποκλειόμενησ κϊθε 

προςφορϊσ που θα αναφϋρεται ςε τμόμα του. Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ, εύτε ςτο 

ςύνολο των υπηρεςιών εύτε ςτα επιμϋρουσ τμόματϊ του. Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται από την  

υπογραφό τησ ςύμβαςησ ϋωσ την εξϊντληςη του χρηματικού ποςού τησ και όχι πϋραν των δώδεκα (12) 

μηνών. Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ ςτην υπ’ αριθμόν 

50/2018 Μελϋτη. 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, μόνο 

βϊςει τιμόσ που θα δοθεύ για το ςύνολο του Προώπολογιςμού για την εκτϋλεςη τησ Τπηρεςύασ, εφόςον 

η προςφερόμενη υπηρεςύα πληρού τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμού. 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο 

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ’ εξουςιοδότηςη αυτόσ 

εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και ιδύωσ: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3852/07-06-2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ», 
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2. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 

πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΥΕΚ 194/22.11.2010 τεύχοσ Α) «Ανϊληψη 

υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ», 

4. Σισ διατϊξεισ του Ν.3463/06 (ΥΕΚ 114/08.06.2006 τεύχοσ Α’) «Δημοτικόσ & Κοινοτικόσ Κώδικασ», 

5. Σισ διατϊξεισ τησ παρ. 13 του ϊρθρου 20, του Ν. 3731/08 «Αναδιατυπώςεισ ϊρθρων Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα», 

6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 του Ν.4013/2011 «ύςταςη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοςύων υμβϊςεων», 

7. Σισ διατϊξεισ του Ν.1069/80 «Περύ κινότρων δια την ύδρυςη Επιχειρόςεων Τδρεύςεων και 

Αποχετεύςεωσ», όπωσ αντικαταςτϊθηκαν και ιςχύουν από τισ διατϊξεισ του Ν. 4483/2017, 

8. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχοσ Α’): Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4497/17 και του Ν.4472/17 και  

9. Σισ διατϊξεισ του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιςη του θεςμικού πλαιςύου Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ – 

εμβϊθυνςησ τησ Δημοκρατύασ- Ενύςχυςη τησ ςυμμετοχόσ -βελτύωςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ 

λειτουργύασ των Ο.Σ.Α. {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΘΕΝΗ I}. 

10. Η υπ’ αριθμόν 50/231/2019 Α.Α.Τ. ποςού ύψουσ 62.000,00 ευρώ ςε βϊροσ του Κ.Α.Ε. 04.62.07.03.0018 

με τύτλο «υντόρηςη-Επιςκευό δικτύου αποχϋτευςησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μυγδονύασ», του 

προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2019.   

11. Η υπ’ αριθμόν 132/2018 Απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ψραιοκϊςτρου, περύ 

ϋγκριςησ τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού, των όρων αυτού και των τεχνικών προδιαγραφών και 

12. Η υπ’ αριθμόν 9/2019 Απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ψραιοκϊςτρου, περύ 

ςυγκρότηςησ τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμών και Αξιολόγηςησ προςφορών για το 

ϋτοσ 2019. 

13. Σων ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και του 

ςυνόλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται 

ρητϊ παραπϊνω. 

 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ψραιοκϊςτρου, πλ. Δημ. Λύγδα, Μελιςςοχώρι 

Θες/νύκησ, την 19η του μηνόσ Μαρτύου του ϋτουσ 2019 και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα ϋναρξησ παραλαβόσ 

προςφορών) ϋωσ 10.30 π.μ. (ώρα λόξησ παραλαβόσ προςφορών), ενώπιον τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμού.   

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, 

δηλαδό 19/03/2019 και ώρα 10.30 π.μ. 

Μετϊ τη λόξη τησ παραλαβόσ προςφορών θα ξεκινόςει η διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ, ενώπιον τησ Επιτροπόσ 

Διαγωνιςμού. 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα, η αποςφρϊγιςη και 

η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη του Διοικητικού 

υμβουλύου. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται εγγρϊφωσ, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα 

ημερομηνύα, ςε όςουσ οικονομικούσ φορεύσ ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ. Αν 

και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών, μπορεύ να οριςτεύ και νϋα 

ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων. 

1.6 Δημοςιότητα 
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Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ θα καταχωρηθεύ ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ), ςύμφωνα με όςα ορύζει η Απόφαςη Τπ. Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ 57654/22.05.2017 

(ΥΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχοσ Β’). 

Η περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ θα δημοςιευθεύ ςε μια τοπικό εβδομαδιαύα ό ημερόςια εφημερύδα και 

όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεύ ςτο 

διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και ςτον πύνακα ανακοινώςεων 

τησ Δ.Ε.Τ.Α. Ψραιοκϊςτρου και ςτον ημερόςιο τύπο ςτην εφημερύδα ΣΤΠΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι : 

α) Σηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν, τισ 

υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 

εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ 

ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο XIV 

Παρϊρτημα του Προςαρτόματοσ Β του Ν.4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ 

δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητασ τουσ (Ωρθρο 

253 παρ. 2 του Ν. 4412/2016). 

β) Δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, 

αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν. 

γ) Λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών που ϋχουν 

χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ  

Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ κατϊ την ϋννοια τησ περ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 

4412/2016 εύναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 

2. Σο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 

3. Η υπ’ αριθμόν 48/2018 Μελϋτη (Σεχνικό Ϊκθεςη, Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ και υγγραφό 

Τποχρεώςεων). 

4. Οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ 

με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 

2.1.2 Επικοινωνύα – Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ διατύθενται ςτο site του Δόμου, όπωσ και ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

(Πλ. Δημ. Λύγδα , Μελιςςοχώρι, Σ.Κ. 57018) κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ (Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό) και ώρεσ 

(08.30 ϋωσ 13.30). Η δαπϊνη για την αναπαραγωγό των τευχών βαρύνει τουσ ενδιαφερόμενουσ.  

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται εγγρϊφωσ, το αργότερο πϋντε (5) ημϋρεσ πριν 

την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων πληροφοριών για 

την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) Όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό φορϋα 

ϋγκαιρα δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα που ορύζεται για 

την παραλαβό των προςφορών. 

β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητόθηκαν ό των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την προετοιμαςύα 

κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών (Ωρθρο 331 του ν.4412/2016). 

2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ 

των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η 

ελληνικό ϋκδοςη (Ωρθρο 281 του ν. 4412/2016). 

Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 

ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα (Ωρθρο 92, παρ. 4 και 315 του ν. 

4412/2016). 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό 

τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη 

τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’188) (Ωρθρο 80 και 308 του ν. 4412/2016). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και που θα 

κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα επικυρωμϋνα, και η 

μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε 

από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα 

αυτό τϋτοια υπηρεςύα. 

Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οποιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού που αφορϊ 

αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο 

επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο 

ϋγγραφο με την ςφραγύδα “Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη αυτό 

πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περύ 

Δικηγόρων. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 

γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2.1.5 Εγγυόςεισ 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ τησ παραγρϊφου 4.1. εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα ςτα κρϊτη-μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και 

ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το 

Ε.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με 

παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
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παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που 

λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη 

οικονομικό φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό περιςςότερουσ 

εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, ε) το 

ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού 

φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω 

για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ , και ββ) ότι ςε περύπτωςη 

κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα 

ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, θ) την 

ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ 

εγγύηςησ να καταβϊλλει το ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό 

ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ 

εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. (Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ 

παρούςασ Διακόρυξησ). 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να διαπιςτώςει 

την εγκυρότητϊ τουσ. 

       2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ – Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 

πρόςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 

ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την 

Ϊνωςη Προςαρτόματοσ Ι τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ’ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει 

διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

2. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν 

απαιτεύται να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη 

υποχρεούται να πρϊξει τούτο εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού, εφόςον η λόψη 

οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ορθό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται 

ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςτην 

ϋνωςη, η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

Διευκρινύςεισ: 

           Οι ενώςεισ δεν υποχρεούνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν Προςφορϊ. 

Ειδικότερα ςτην περύπτωςη των Ενώςεων εϊν για οποιοδόποτε λόγο ό λόγω ανωτϋρασ βύασ, κϊποιο μϋλοσ τησ 

ϋνωςησ δε μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ Ϊνωςησ κατϊ το χρόνο αξιολόγηςησ των 

προςφορών, τα υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη ολόκληρησ τησ κοινόσ προςφορϊσ με την ύδια 
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τιμό. Εϊν η παραπϊνω ανικανότητα προκύψει κατϊ τον χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, τα υπόλοιπα μϋλη 

ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη τησ ολοκλόρωςησ αυτόσ με τουσ ύδιουσ όρουσ και  την ύδια τιμό. 

Επιςημαύνεται ότι ςτην προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ Ϊνωςησ. Οποιαδόποτε μεταβολό ςτη ςύνθεςη και τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ 

τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ τελεύ υπό την προηγούμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ε 

κϊθε περύπτωςη τα μϋλη τησ Ϊνωςησ ό τησ Κοινοπραξύασ ευθύνονται ϋκαςτοσ, ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, 

αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρο για την εκτϋλεςη του ϋργου. υγκεκριμϋνα, για τισ Ενώςεισ /Κοινοπραξύεσ που 

υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, ιςχύουν οι παρακϊτω προώποθϋςεισ: 

 την προςφορϊ αναγρϊφεται απαραιτότωσ το ποςοςτό ςυμμετοχόσ κϊθε μϋλουσ και το ειδικό μϋροσ 

των υπηρεςιών με το οπούο θα αςχοληθεύ. 

 Όλα τα πρόςωπα τησ ϋνωςησ καλύπτουν την απαύτηςη τησ νόμιμησ λειτουργύασ τουσ ςτην Ελλϊδα ό 

ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ τησ ΕΕ ό του ΕΟΦ ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει τη υμφωνύα 

Δημοςύων υμβϊςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμού Εμπορύου ό διμερεύσ ςχετικϋσ ςυμφωνύεσ με την 

Ε.Ε.. 

 Η ϋνωςη Εταιρειών υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ από κϊθε 

ςυμμετϋχοντα ςτην ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη. 

ε περύπτωςη κατακύρωςησ η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

 ε περύπτωςη που εξαιτύασ αδυναμύασ για οποιονδόποτε λόγο ό ανωτϋρασ βύασ μϋλοσ τησ ϋνωςησ δεν 

μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ κατϊ το χρόνο αξιολόγηςησ των προςφορών ό 

κατϊ τον χρόνο εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, τα υπόλοιπα μϋλη τησ ϋνωςησ οφεύλουν να προτεύνουν 

αντικαταςτϊτη. Η αντικατϊςταςη εγκρύνεται με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και ςε κϊθε 

περύπτωςη εντόσ τριϊντα (30) ημερών. Αντικατϊςταςη που διενεργεύται χωρύσ την παραπϊνω 

προώπόθεςη ςυνεπϊγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετϋχοντοσ από την ςυνϋχεια του διαγωνιςμού ό 

την ϋκπτωςό του ςε περύπτωςη που ϋχουν ανατεθεύ οι υπηρεςύεσ. 

 Σα μϋλη των ενώςεων ό κοινοπραξιών που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, ευθύνονται αλληλεγγύωσ 

και εισ ολόκληρον ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτο διαγωνιςμό και την 

εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ςτην περύπτωςη που τουσ ανατεθεύ η υπηρεςύα. ε περύπτωςη ενώςεων, η 

ικανότητϊ τουσ ςε ότι αφορϊ την υλοπούηςη τησ υπηρεςύασ αξιολογεύται αθροιςτικϊ και όχι 

ποςοςτιαύα. Υυςικό ό νομικό πρόςωπο που ςυμμετϋχει αυτόνομα ό με ϊλλα φυςικϊ ό νομικϊ 

πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό, δε μπορεύ επύ ποινό αποκλειςμού να μετϋχει ςε περιςςότερεσ από μύα 

προςφορϋσ. 

 Σα Υυςικϊ και Νομικϊ πρόςωπα τησ αλλοδαπόσ ό ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ αυτών που υποβϊλουν 

κοινό προςφορϊ, απαιτεύται να προςκομύςουν τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ προκειμϋνου να 

αποδεύξουν την εγγραφό τουσ ςε επαγγελματικό επιμελητόριο να προςκομύςουν ϋνορκη βεβαύωςη ό 

πιςτοποιητικό υπό  τουσ όρουσ που προβλϋπονται ςτη νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ. 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ για τη ςυμμετοχό ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό (ϊρθρο 302 του 

Ν.4412/2016). 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού 

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ (διαγωνιςμό) προςφϋρων οικονομικόσ 

φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε 

ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ (ϊρθρο 305 και 306 ν. 4412/2016): 

2.2.3.1. Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 

λόγουσ (ϊρθρο 305 ν. 4412/2016): 
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α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ –πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 

εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 

ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ  C 95 τησ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ –πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ησ 

Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), 

καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α’48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, 

αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 

2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002,ς.3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό 

απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ 

Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη 

νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 

τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α’166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 

αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ – πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η 

οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α’215). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη 

καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ 

διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον 

τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων αφορϊ 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με 

αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με 

αμετϊκλητη απόφαςη. 

2.2.3.2. Όταν ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 

ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 

τελεςύδικό και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό 
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νομοθεςύα ό/και όταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει 

αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 

αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 

καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για 

την καταβολό τουσ (ϊρθρο 305 του ν. 4412/2016). 

Η Αναθϋτουςα Αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν επιβληθεύ ςε βϊροσ του 

οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ: 

αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου  από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ 

Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό 

απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι 

οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3)διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δυο (2) πρϊξεισ επιβολόσ 

προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ 

εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) 

διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αϊ και ββ΄  κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό 

ιςχύ. 

2.2.3.3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, προςφϋρων 

οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 305 ν. 

4412/2016: 

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, 

κοινωνικοαςφαλαςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπύςει με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό 

δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ  ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι 

οπούεσ απαριθμούνται ςτο παρϊρτημα Φ του Παραρτόματοσ Α’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό 

αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού 

ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ τουσ δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε 

ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η 

αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των 

καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για 

τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (ςχετικό δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα 

περιλαμβϊνεται ςτο Σ.Ε.Τ.Δ. (για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων), καθώσ και τα μϋςα απόδειξησ του ϊρθρου 

2.2.9.2.) 

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 

ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού,  

(δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋα 

κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 280 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  
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(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο 

πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ 

ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, 

αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει 

αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ, 

(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 

να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να 

επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του, 

για το οπούο του επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα. 

2.2.3.4. Ο προςφϋρων αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 

ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων του, εύτε 

πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ. 

2.2.3.5. Προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 

παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που 

ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού 

(αυτοκϊθαρςη). Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε 

ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. 

Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. 

Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απόφαςη, ςε 

εθνικό επύπεδο, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ 

να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω 

απόφαςη (ϊρθρο 305 ν. 4412/2016). 

2.2.3.6. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 

προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα του ϊρθρου 305 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 306 

του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα 

ςύναψησ τησ ςύμβαςησ. 

2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ απαιτεύται να εύναι 

εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο Επιμελητόριο ό ςε Μητρώα του κρϊτουσ εγκατϊςταςόσ τουσ, με αναφορϊ ςτο 

ειδικό επϊγγελμα τησ παρούςασ, δηλαδό να αςκούν επαγγελματικό δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο 

των προσ παροχό υπηρεςιών (ϊρθρο 75 και 305 του ν. 4412/2016). 

 

 

2.2.5 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, οι 

οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να διαθϋτει την αναγκαύα υποδομό, προςωπικό, μϋςα και εξοπλιςμό 
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προκειμϋνου να διαςφαλύζεται ότι θα εύναι ςε θϋςη να ολοκληρώςει επιτυχώσ την υπό ανϊθεςη υπηρεςύα ενώ 

θα πρϋπει να υποβϊλλει ςχετικϋσ δηλώςεισ τεκμηρύωςησ γνώςησ και εμπειρύασ του Τποψηφύου Αναδόχου, 

ςύμφωνα με τα όςα ορύζονται ςτα τεύχη τησ υπ’ αριθμόν 50/2018 Μελϋτησ και του ϊρθρου 2.4.4 τησ 

παρούςασ διακόρυξησ. 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.6.1 Προκαταρτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών 

Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ 

καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4 και 

2.2.5, τησ παρούςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό 

ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 και 308 ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο Ϊντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα 

Παρϊρτημα, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986. 

Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου του Παραρτόματοσ Α 

τησ Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται από τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ 

ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ Οδηγύασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ ςε 

επεξεργϊςιμη μορφό εύναι αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

 

 

2.2.6.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ 

ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.5, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό 

των δικαιολογητικών τησ παρούςασ και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 104 

παρ. 3 περ. γ και 315 του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, αν και 

ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ 

πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ 

Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, 

ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε 

εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 

παρ. 4 και 308 του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που ϋχει 

αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν (ϊρθρο 79 

παρ. 6 και 308 του ν. 4412/2016). 

Β.1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι προςφϋροντεσ 

οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ό, 

ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-

μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ από το οπούο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 

αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό 

ςτα πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό κατϊ τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο, 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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β) για τισ παραγρϊφουσ 2.2.3.2. και 2.2.3.3 περύπτωςη β’ πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια 

αρχό του οικεύου κρϊτουσ-μϋλουσ ό χώρασ 

Αν το κρϊτοσ - μϋλοσ ό η εν λόγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφο ό πιςτοποιητικό ό όπου το 

ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτην περύπτωςη β’ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να 

αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη-μϋλη   ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη 

βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 

ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ 

καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι  εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι 

δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν 

καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτην περύπτωςη 

β’ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα 

ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 

εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του ότι δεν 

ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι ςτην παρϊγραφο λόγοι αποκλειςμού. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ενώπιον 

αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού 

οργανιςμού του κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςησ του ότι δεν ϋχει εκδοθεύ 

ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

δ) πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ 

Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε 

βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ. 

Β.2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4.(απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 

επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικού 

μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ 

τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού ό 

εμπορικού μητρώου του Παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016, με το οπούο 

πιςτοποιεύται αφενόσ η εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που 

χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη 

βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη-μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη 

του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 

επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο 

οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την 

εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ. 

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο 

Επιμελητόριο. 

Β.3. Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου 2.2.5. οι οικονομικού 

φορεύσ προςκομύζουν όλα τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.5. 

Β.4. Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορϋασ 

εύναι νομικό πρόςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ 

εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε 
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ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του διαγωνιζομϋνου). Από τα ανωτϋρω 

ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςό του, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, 

το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού 

(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/νόμιμου εκπροςώπου. 

Β.5. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ που προβλϋπονται από τισ 

εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που 

ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του 

Προςαρτόματοσ Α’ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 

εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 

πιςτοπούηςησ. 

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν λόγω 

οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λόγω κατϊλογο. 

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 

πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλότητασ όςον 

αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη 

υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ. 

Β.6. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ 

περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 

χαμηλότερησ τιμόσ.  

2.4 Κατϊρτιςη – Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςει τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ τησ Διακόρυξησ για 

όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπηρεςύεσ. 

Η κατϊθεςη προςφορϊσ τεκμαύρει την αποδοχό πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ από τον προςφϋροντα, όλων των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνιςμού, εφόςον δεν ϋχουν αςκηθεύ ςχετικϋσ ενςτϊςεισ κατϊ 

τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από 

όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπο τουσ νομύμωσ 

εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ 

ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ (παρ. 7 του Ωρθρου 96 και ϊρθρο 315 του ν. 4412/2016). 

 

2.4.2. Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ προςφορών 

2.4.2.1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 1.5 εύτε (α) με κατϊθεςό 

τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 

κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (Σαχυδρομικό διεύθυνςη ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ, 
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ΜΕΛΙΟΦΨΡΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ, Σ.Κ. 57018). ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο 

πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του 

διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1.5 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν 

ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για καθυςτερόςεισ ςτην 

ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα 

κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. 

2.4.2.2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 

αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ του ……. 

(τα ςτοιχεύα του αποςτολϋα) 

για την παροχό υπηρεςιών: «υντόρηςησ-Επιςκευόσ δικτύου αποχϋτευςησ Δημοτικόσ Ενότητασ 

Μυγδονύασ», 

ςύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτ. : 362/5-3-2019 Διακόρυξη, 

με αναθϋτουςα αρχό την 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ & ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών την 19/03/2019 

και ώρα 10.30 π.μ. 

 

2.4.2.3. Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό, η 

οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό τον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ (μεμονωμϋνου 

ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα ςτοιχεύα επικοινωνύασ 

(ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προςφορϊ υποβϊλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ» κατϊ τα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 2.4.3. τησ παρούςησ.  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ 

ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 2.4.4. τησ παρούςησ.  

Αν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν, λόγω μεγϊλου όγκου, να τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ 

φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται χωριςτϊ και ακολουθούν τον κυρύωσ φϊκελο με τισ ύδιεσ ενδεύξεισ και  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ να καταςτεύ 

τούτο αντιληπτό επύ ποινό αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα 

οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 2.4.5 τησ παρούςησ. Η τιμό δεν επιτρϋπεται 

να εύναι ανώτερη από την αντύςτοιχη προώπολογιζόμενη τιμό τησ μελϋτησ. 

Οι τρεισ ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι θα φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ 

φακϋλου του ϊρθρου 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Προςφορϋσ που περιϋχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο πριν από την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 1.5 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται ςτην 

Επιτροπό Διαγωνιςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 3.1.1 τησ παρούςασ. 

2.4.2.5. Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 

πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ημερομηνύα και ακριβό ώρα που περιόλθε η προςφορϊ ςτην κατοχό 
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τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 

2.4.2.6. Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 

περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ϋνωςη φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ, εύτε από όλουσ τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την 

προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του 

(ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο 

εκπρόςωποσ /ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα 

περιλαμβϊνουν: 

α)  Σο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 4 του ϊρθρου 79 του 

ν. 4412/2016, ωσ προκαταρκτικό απόδειξη, προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ 

αρχϋσ ό τρύτα μϋρη. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το οπούο αποτελεύ 

αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ (Παρϊρτημα Ι), προςαρμοςμϋνο από την Αναθϋτουςα Αρχό. 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το ΣΕΤΔ για κϊθε οικονομικό 

φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

β) Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπό τουσ. Οι 

παριςτϊμενοι ςτην διαδικαςύα επιδεικνύουν αςτυνομικό ταυτότητα ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο 

ταυτοπούηςησ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό διατηρεύ το δικαύωμα, ανϊ πϊςα ςτιγμό, να ζητόςει όλα ό κϊποια από τα 

πιςτοποιητικϊ/δικαιολογητικϊ ϋγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτϋρω, εφόςον κρύνει ότι αυτό εύναι 

απαραύτητο, για την ομαλό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Σεχνικό Προςφορϊ» 

Η τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ από την 

αναθϋτουςα αρχό με την υπ’ αριθμόν 48/2018 Μελϋτη (Σεχνικό Ϊκθεςη, Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ, 

υγγραφό Τποχρεώςεων και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ). 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋτει τον  παρακϊτω  εξοπλιςμό : 

Εκςκαφϋασ  φορτωτόσ  τύπου  JCB με  

χρόςη  ςφύρασ  (ταχυςύνδεςμο) 

Υορτηγό  ανατρεπόμενο  

χωρητικότητασ  καρότςασ  14κ.μ. 

Εκςκαφϊκι  (διαβολϊκι) 

Αςφαλτοκόπτησ  

η  ύπαρξη  των  παραπϊνω  θα  αποδεικνύεται με:     

1. Πύνακα του εξοπλιςμού με αριθμό κυκλοφορύασ και την αντύςτοιχη  ϊδειασ  κυκλοφορύα κϊθε οχόματοσ 

- εξοπλιςμού. 

ε περύπτωςη που ο διαγωνιζόμενοσ ςτηρύζεται ςτισ δυνατότητεσ ϊλλων φορϋων (εταιριών ό φυςικών 

προςώπων) που δεν μετϋχουν ςτον διαγωνιςμό και θα τεθούν ςτη διϊθεςό τουσ για την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ, οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να προςκομύςουν ιδιωτικό ςυμφωνητικό με τον τρύτο φορϋα, 
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καθώσ και τα δικαιολογητικϊ του τρύτου φορϋα που αφορούν ςτην δανειζόμενη τεχνικό και 

επαγγελματικό ικανότητα. Η ςυνεργαςύα που αφορϊ την ανωτϋρω τεχνικό ό επαγγελματικό ικανότητα 

εύναι υποχρεωτικό για όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και ςε περύπτωςη μη ςυμμόρφωςησ κηρύςςεται 

αυτοδικαύωσ ϋκπτωτοσ ο ανϊδοχοσ. 

2. Πύνακα του προςωπικού με τα αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ (ϊδεια χειριςτού, οδόγηςησ κ.λ.π.) 

  

Επιςημαύνεται ότι το ςυνεργεύο θα εύναι διαθϋςιμο για τισ ανϊγκεσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. όλο το 24ωρο μϋχρι τη λόξη 

τησ ςύμβαςησ. Όταν αφόνονται ορύγματα ανοικτϊ για την ςυνϋχιςη των εργαςιών, θα λαμβϊνονται τα 

απαραύτητα μϋτρα ςύμφωνα με τη νομοθεςύα. τα ορύγματα που θα παραμϋνουν ανοικτϊ και κατϊ τη 

διϊρκεια των νυκτερινών ωρών θα τοποθετεύται ϋνασ τουλϊχιςτον αναλϊμπων φανόσ. 

2.4.5 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών 

προςφορών. 

Ο φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» θα περιϋχει το ϋντυπο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, ςυμπληρωμϋνο (η 

τιμό ςε ευρώ) αριθμητικών και ολογρϊφωσ, υπογεγραμμϋνο και ςφραγιςμϋνο από το νόμιμο/-ουσ 

εκπρόςωπο/-ουσ του οικονομικού φορϋα. Η οικονομικό προςφορϊ υπογρϊφεται κατϊ περύπτωςη από το 

νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/-ουσ του νομικού προςώπου και ςε περύπτωςη ϋνωςησ εύτε από όλουσ τουσ φορεύσ 

που την αποτελούν εύτε από κοινό εκπρόςωπο τουσ. υντϊςςεται με βϊςη το αναγραφόμενο ςτην παρούςα 

κριτόριο ανϊθεςησ (ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ). Οι 

οικονομικϋσ προςφορϋσ ςυντϊςςονται, αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ, υποχρεωτικϊ ςύμφωνα με το υπόδειγμα 

που χορηγεύ η αναθϋτουςα αρχό, όπωσ ορύζεται ςύμφωνα με το Παρϊρτημα ΙΙ τησ διακόρυξησ. 

Σιμϋσ: την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη 

διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζονται. Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ 

οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα, β) δεν προκύπτει με 

ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλαξη του ϊρθρου 310 του ν. 4412/2016, γ) η τιμό υπερβαύνει τον 

προώπολογιςμό τησ μελϋτησ που καθορύζεται και τεκμηριώνεται από την αναθϋτουςα αρχό ςτο Παρϊρτημα ΙΙ 

τησ παρούςασ διακόρυξησ, δ) δε ςυμπύπτουν οι τιμϋσ (αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ).  

2.4.6 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα ϋξι (6) 

μηνών από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού (ϊρθρο 97 και 315 ν. 4412/2016). 

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό, 

πριν από τη λόξη τησ, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό 

διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα 

αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, 

ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που 

ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ και την εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ 

προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ 

προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

 

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψησ προςφορών  
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Η αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, και του 

ϊρθρου 91 του Ν. 4412/2016, απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται πιο πϊνω και 

ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρόνοσ και τρόποσ 

υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλου δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακϋλου προςφορϊσ), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 

οικονομικών προςφορών), 2.4.6. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη 

προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ) τησ παρούςασ, 

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό 

διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη 

και την ςυμπλόρωςη τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςησ διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ προκαθοριςμϋνησ 

προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ 

παρούςασ και το ϊρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

δ) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ προςφορϋσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει, υπό τουσ όρουσ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 περ. γ τησ παρούςασ (περ. γ’ τησ παρ. 4 του 

ϊρθρου 73 και 305 του ν. 4412/2016) και ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με κοινϊ μϋλη, 

καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε ωσ μϋλη ενώςεων. 

ε) η οπούα εύναι υπό αύρεςη. 

ςτ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα τησ παρούςησ 

διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ. 

3 .  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΔΙΚΑΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών 

3.1.1 Παραλαβό και εξϋταςη των φακϋλων προςφορϊσ 

α)  Η ϋναρξη υποβολόσ των προςφορών που κατατύθενται κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα ςτην Επιτροπό 

Διαγωνιςμού, ςε δημόςια ςυνεδρύαςη, κηρύςςεται από τον Πρόεδρο αυτόσ, μιςό ώρα πριν από την ώρα λόξησ 

τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 1.5 τησ παρούςασ. Η παραλαβό μπορεύ να ςυνεχιςθεύ και μετϊ την ώρα λόξησ, αν η 

υποβολό, που ϋχει εμπρόθεςμα αρχύςει, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό λόγω του πλόθουσ των προςελθόντων 

ενδιαφερομϋνων οικονομικών φορϋων. Η λόξη τησ παραλαβόσ κηρύςςεται επύςησ από τον Πρόεδρο τησ 

Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, με προειδοπούηςη ολύγων λεπτών τησ ώρασ και μετϊ την κόρυξη τησ λόξησ δεν 

γύνεται δεκτό ϊλλη προςφορϊ. 

Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού επικοινωνεύ εν ςυνεχεύα αμϋςωσ με το πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ για να διαπιςτώςει αν ϋχουν υποβληθεύ προςφορϋσ κατϊ το ϊρθρο 2.4.2 τησ παρούςασ (ςημειώνεται 

ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φϊκελο αναγρϊφεται η ώρα και ημϋρα υποβολόσ και η 

ςχετικό καταχώρηςη ςτο φϊκελο μονογρϊφεται από τον υπεύθυνο υπϊλληλο) και ςε καταφατικό 

περύπτωςη μεταβαύνει μϋλοσ τησ, κατ’ εντολό του Προϋδρου τησ και παραλαμβϊνει τισ προςφορϋσ για να 

τηρηθεύ η υπόλοιπη διαδικαςύα του διαγωνιςμού. Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ κώλυμα 

για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ. 

β) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 

ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 1.5. Η αποςφρϊγιςη διενεργεύται δημόςια, παρουςύα των 

προςφερόντων ό των νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων τουσ, οι οπούοι λαμβϊνουν γνώςη των λοιπών 

ςυμμετεχόντων ςτη διαδικαςύα και των ςτοιχεύων που υποβλόθηκαν από αυτούσ. Οι παριςτϊμενοι ςτην 
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διαδικαςύα επιδεικνύουν αςτυνομικό ταυτότητα ό ϊλλο ιςοδύναμο ϋγγραφο ταυτοπούηςησ και 

παραςτατικό εκπροςώπηςησ. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα 

ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό 

οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηςη προςφορών 

α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, καθώσ και ο 

φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, μονογρϊφονται δε και ςφραγύζονται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού 

όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό και η τεχνικό προςφορϊ, ανϊ φύλλο.  

Η Επιτροπό Διαγωνιςμού καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών 

δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο υπογρϊφεται από τα μϋλη του 

οργϊνου. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται και 

ςφραγύζονται από το παραπϊνω όργανο και τοποθετούνται ςε ϋνα νϋο φϊκελο ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται 

και υπογρϊφεται από το ύδιο όργανο και φυλϊςςεται, προκειμϋνου να αποςφραγιςθεύ ςε μεταγενϋςτερη 

ημερομηνύα και ώρα. 

β) τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, ςύμφωνα με 

τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό για την αποδοχό ό την απόρριψη των τεχνικών προςφορών 

και τουσ λόγουσ αποκλειςμού τουσ. 

γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των προςφορών, μετϊ την 

ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα 

και ώρα που θα οριςθεύ από την Επιτροπό Διαγωνιςμού και θα ανακοινωθεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ και 

ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη τιμών, η οπούα καταχωρεύται ςε ςχετικό πρακτικό, μαζύ με τουσ λόγουσ 

απόρριψησ όςων προςφορών κρύνονται απορριπτϋεσ. Για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα 

προηγούμενα ωσ ϊνω ςτϊδια α’ και β’ οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ 

επιςτρϋφονται. 

Η κατϊ τα ανωτϋρω αποςφρϊγιςη του φακϋλου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, των τεχνικών 

προςφορών και των οικονομικών προςφορών μπορούν να γύνουν ςε μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, κατϊ 

την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 

δ) Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου 

τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ., η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςτουσ προςφϋροντεσ. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ 

χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα 

αρχό (ϊρθρο 221 παρ. 1 και 334 του ν. 4412/2016) απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την 

τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο 

δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζεται το 

ϊρθρο 313 του ν. 4412/2016. 

την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών η αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των 

οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιων τησ Επιτροπόσ του 

Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ (ϊρθρο 103 και 315 του ν. 4412/2016) – 

Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ  

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 

πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δεκαπϋντε (15) 

ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ, τα δικαιολογητικϊ, που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 2.2.6.2 τησ 
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παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό 

Διαγωνιςμού. 

Αν μετϊ την αποςφρϊγιςη και κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν 

προςκομιςθεύ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό 

ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να  τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 

ϋγγραφησ, ειδοπούηςόσ του. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ αιτιολογημϋνα να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα 

κατ’ ανώτατο όριο δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ. 

Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών, που 

κατατϋθηκαν. 

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, ςε περύπτωςη που ϋχει καταθϋςει εγγύηςη ςυμμετοχόσ, αυτό, 

καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την 

αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρου 

διαδικαςύασ, εϊν: 

i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το 

Σ.Ε.Τ.Δ., εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  

ii) δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα των 

παραπϊνω δικαιολογητικών ό  

iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμού) και 2.2.4 ϋωσ 2.2.6 (κριτόρια 

ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παρούςασ, 

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 

προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Σ.Ε.Τ.Δ., ότι πληρού, οι οπούεσ επόλθαν ό 

για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ εγγραφόσ ειδοπούηςησ για την 

προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του (ϊρθρου 104 παρ. 2 και 3 και 315 του ν. 4412/2016). 

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςαν ό δεν προςκομύςει ϋνα ό 

περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ 

ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4-2.2.6 τησ παρούςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται. 

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπό του Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ εύτε για 

την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου. Επιςημαύνεται ότι, η αρμόδια επιτροπό του διαγωνιςμού, 

με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, προτεύνει την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των 

παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ. 

3.3 Κατακύρωςη – ςύναψη ςύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 

διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει αποδεκτό 

προςφορϊ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 και 315 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό, με κϊθε 

πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ ανωτϋρω 

απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχονται με την 

κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο, εφόςον αυτόσ υποβϊλει 

επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ τησ παραγρϊφου 2.2.6.2.. 

Η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικού εντόσ 

προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρόςκληςησ. Σο ςυμφωνητικό ϋχει 

αποδεικτικό χαρακτόρα. 
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την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςα ςτην τεθεύςα 

προθεςμύα, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 

του και η κατακύρωςη, με την ύδια διαδικαςύα, γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. 

3.4 Ενςτϊςεισ 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) 

ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Για την 

ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του 

χρονικού διαςτόματοσ από τη δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ προςφορών. Για τον υπολογιςμό τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ 

δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ προςφορών. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται, ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα και 

ςτο ϊρθρο 221, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ϋνταςησ η οπούα μπορεύ να γύνει 

και με ηλεκτρονικϊ μϋςα ςύμφωνα με το ϊρθρο 376 παρ. 11. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ 

διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ η αναθϋτουςα αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η 

απόρριψη τησ ϋνςταςησ.  

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου 

υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο 

παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η 

ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό από το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετϊ από γνώμη τησ 

αρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε 

ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη 

διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το 

ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Εγγυόςεισ (καλόσ εκτϋλεςησ) 

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 

του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, εκτόσ 

Υ.Π.Α., και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα 

αναγραφόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5. ςτοιχεύα τησ παρούςασ και επιπλϋον τον αριθμό και τον τύτλο τησ 

ςχετικόσ ςύμβαςησ. Σο περιεχόμενο τησ εύναι ςύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα 

ΙΙΙ  τησ Διακόρυξησ και τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων των 

όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του αναθϋτοντα φορϋα ϋναντι του αναδόχου, (ϊρθρο 302 του ν. 

4412/2016). 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό 

του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ 
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αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό των ωσ ϊνω εγγυόςεων γύνεται 

μετϊ την αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου. 

 

4.2 υμβατικό Πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τησ παρούςασ 

διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό 

δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού 

δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο IXV Παρϊρτημα του Προςαρτόματοσ Β του ν. 4412/2016. 

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ 

των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ . 

4.4 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ (Ωρθρο 338 του ν. 4412/2016). 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη 

κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 337 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που 

αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα 

ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που υπϋχει 

από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ 

Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

4.5  Σροποπούηςη τησ ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ 

ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότηςησ τησ Επιτροπόσ τησ περ. β τησ παρ. 11 του ϊρθρου 221 του ν.4412/2016. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ  

5.1.1. Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρόπο: 

Η πληρωμό τησ αξύασ τησ υπό ανϊθεςη υπηρεςύασ θα γύνεται με χρηματικό ϋνταλμα πληρωμόσ ςτο όνομα του 

δικαιούχου, με την απαραύτητη προςκόμιςη όλων των νομύμων παραςτατικών/δικαιολογητικών που 

προβλϋπονται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ (ϊρθρο 334 και ϊρθρο 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016), καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ που 

διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό, και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό 

διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων, ςε βϊροσ του Προώπολογιςμού τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 

του αντύςτοιχου οικον. ϋτουσ και Κ.Α.Ε 04.62.07.03.0018 με τύτλο «υντόρηςη Επιςκευό δικτύου αποχϋτευςησ  

Δ.Ε. Μυγδονύασ». 

Λεπτομϋρειεσ για τον τρόπο πληρωμόσ θα περιγρϊφονται ςτη ύμβαςη που θα ακολουθόςει την κατακύρωςη 

του ϋργου. Επύ τησ υμβατικόσ Σιμόσ του Ϊργου επιβϊλλονται κρατόςεισ, που βαρύνουν τον Ανϊδοχο. Από την 
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πληρωμό παρακρατούνται οι κρατόςεισ, οι τυχόν ποινικϋσ ρότρεσ – εκπτώςεισ και ο παραπϊνω φόροσ 

ειςοδόματοσ. 

Πϋραν τησ υμβατικόσ Σιμόσ του Ϊργου ο Ανϊδοχοσ δε θα ϋχει καμύα απαύτηςη κατϊ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. για δαπϊνεσ 

τισ οπούεσ πραγματοπούηςε κατϊ την εκτϋλεςη του Ϊργου ό εξ αφορμόσ αυτού. 

Ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ θεωρώντασ τη υμβατικό Σιμό επαρκό, νόμιμη και 

εύλογη για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ μετϊ από ςυνολικό ϋρευνα που θα ϋχει 

πραγματοποιόςει πριν την κατϊθεςη τησ Προςφορϊσ του. τη υμβατικό Σιμό περιλαμβϊνονται όλεσ οι 

ενδεχόμενεσ αμοιβϋσ τρύτων καθώσ και οι δαπϊνεσ του Ανϊδοχου για την εκτϋλεςη του Ϊργου, χωρύσ καμύα 

περαιτϋρω επιβϊρυνςη τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 

5.1.2. Σον Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ και η τυχόν προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα 

παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ επύ του καθαρού ποςού, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παρϊδοςη υλικού ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου – Κυρώςεισ 

Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ (Ωρθρο 1 παρ. 6 και 203 και 334 του ν. 4412/2016) από τη 

ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου: α) ςτην περύπτωςη τησ παρ. 5 του ϊρθρου 105, β)ςτην περύπτωςη 

δημόςιασ ςύμβαςησ υπηρεςιών: αα)αν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ τουσ υποχρεώςεισ ό δε ςυμμορφωθεύ 

με τιε γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και ββ) αν 

υπερϋβη υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων των παρατϊςεων.  

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του αναδόχου από ςύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών κατϊ την 

περύπτωςη γ’ τησ παρ. 1, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η οπούα μνημονεύει τισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου αυτού και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να 

προβεύ ο ανϊδοχοσ θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. 

Η ταςςόμενη προθεςμύα πρϋπει να εύναι εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ όχι 

μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό όχληςη, παρόλθε χωρύσ ο 

ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ϊπρακτη 

πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. την απόφαςη προςδιορύζονται 

οι λόγοι τησ μη ςυμμόρφωςησ του αναδόχου προσ την ειδικό όχληςη και αιτιολογεύται η ϋκπτωςη με αναφορϊ 

ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν. 

Δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ όταν : 

α) οι υπηρεςύεσ δεν εκτελεςτούν με ευθύνη του φορϋα που εκτελεύ τη ςύμβαςη. 

β) ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ 

τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη, με απόφαςη του αποφαινόμενου 

οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ανϊδοχο προσ 

παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ: 

α) Ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. 

β) Επιβολό του προβλεπόμενου, από το ϊρθρο 306 του ν. 4412/2016, αποκλειςμού του αναδόχου από τη 

ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων (Ωρθρο 205 του ν. 

4412/2016). 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των όρων του 

ϊρθρου 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου – Κυρώςεισ) και των ϊρθρων 203, 218, 220 και 334 του Ν. 

4412/2016, να υποβϊλει προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη 

ςύμβαςη, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ 

ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του αρμόδιου ςυλλογικού οργϊνου. 

Η εν λόγω απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ διοικητικό προςφυγό. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

6.1 Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ 

6.1.1. Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ από την Σεχνικό 

Τπηρεςύα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ., η οπούα και θα ειςηγεύται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, δηλαδό ςτο Διοικητικό 

υμβούλιο τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ., για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ 

ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του ανϊδοχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω 

μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και 

παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 337 του ν. 4412/2016. 

6.2 Διϊρκεια ύμβαςησ (Ωρθρο 217 του ν. 4412/2016). 

Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ορύζεται από την ημερομηνύα υπογραφόσ του ςυμφωνητικού και λόγει με την 

εξϊντληςη του ςυμβατικού ποςού και όχι πϋραν των δώδεκα (12) μηνών. 

6.3 Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

Η παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών γύνεται από επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςύμφωνα με 

την παρϊγραφο 5 και 11 εδϊφιο δ’ του ϊρθρου 221 και 334 του ν. 4412/2016. 

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ 

ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από 

τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόμενων υπηρεςιών και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεςιών, με 

ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ.  

Σο πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ εγκρύνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςό του, η 

οπούα κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ του και δεν ληφθεύ ςχετικό απόφαςη για την ϋγκριςη ό την απόρριψό 

του, θεωρεύται ότι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια. 

Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι ςύμφωνα με την παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 

218 και 334 του ν. 4412/2016. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη 

όλων των προβλεπόμενων ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α Ψραιοκϊςτρου 

 

Παπαδόπουλοσ  Νικόλαοσ 
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ΤΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
Δ.E.Y.A. ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

Παροχό  υπηρεςιών: 

 

υντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  

αποχϋτευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  

Μυγδονύασ 

 

 

   

 
Φρηματοδότηςη: Ίδιοι  πόροι 

   

Αριθμόσ μελϋτησ : 50/2018   

 

ΣΕΦΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

 Η παρούςα Σεχνικό Περιγραφό  με τύτλο «υντόρηςη  επιςκευό δικτύου αποχϋτευςησ 
Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ» και οι προτεινόμενεσ εργαςύεσ αφορούν ςτην εκτϋλεςη διαφόρων 
και ανεξϊρτητων μεταξύ τουσ μικροεπεμβϊςεων, κυρύωσ  εκςκαφών  και  επύχωςησ  αυτών  για  την 
ςυντόρηςη  και   επιςκευό  βλαβών ςε δύκτυα αποχϋτευςησ , αρμοδιότητασ τησ Επιχεύρηςησ, που θα 
εκτελούνται ςποραδικϊ ςε όλη την περιοχό τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μυγδονύασ, με   την χρόςη 
μηχανικών μϋςων. 
         Από την φύςη των εργαςιών, οι υπό εκτϋλεςη εργαςύεσ θα εύναι κατϊ κύριο λόγο επεύγουςεσ και πολλϋσ 

φορϋσ θα εύναι απαραύτητεσ πολλϋσ ταυτοχρόνωσ επεμβϊςεισ, όπωσ επύςησ θα υπϊρχουν, αντιθϋτωσ, «νεκρού 

χρόνοι» ότοι διαςτόματα όπου δεν θα δύνονται εντολϋσ ςτον ανϊδοχο. Η ανϊγκη εκτϋλεςησ των εργαςιών θα 

εύναι επεύγουςα και ϊμεςη και θα γύνεται γνωςτό κατϊ τη διϊρκεια τησ εργολαβύασ. Ο ανϊδοχοσ, οποιαδόποτε 

ημϋρα και ώρα από τη ςτιγμό που θα ειδοποιηθεύ για την αποκατϊςταςη βλϊβησ ςτο δύκτυο ύδρευςησ, 

υποχρεούται να παραβρύςκεται ϊμεςα εντόσ 1 (μιασ) ώρασ ςτο ςημεύο τησ βλϊβησ. Η φύςη των εργαςιών εύναι 

τϋτοια που δεν εύναι δυνατόν να ςυνταχθεύ εκ των προτϋρων προμϋτρηςη εργαςιών. Οι επεμβϊςεισ αφορούν 

όλου του τύπου τα δύκτυα αποχϋτευςησ εςωτερικϊ ό εξωτερικϊ ανεξαρτότου υλικού & διαμϋτρου, που 

υφύςτανται και λειτουργούν ςτην Δημοτικό Ενότητα Μυγδονύασ. 

       Περιοχό των εργαςιών εύναι η Δημοτικό Ενότητα Μυγδονύασ, η οπούα ςυνύςταται από τισ παρακϊτω 

Δημοτικϋσ Κοινότητεσ: 

1. Δημοτικό Κοινότητα Λητόσ. 
2. Δημοτικό Κοινότητα Δρυμού. 
3. Δημοτικό Κοινότητα Μελιςςοχωρύου. 

       Εςωτερικϊ δύκτυα αποχλϋτευςησ: Πρόκειται για αγωγούσ αποχϋτευςησ από PVC (Υ160-Υ500) που εύναι 

δυνατόν να επιςκευαςθούν με τυποποιημϋνα χυτϊ ό πλαςτικϊ τεμϊχια (ςύνδεςμοι περύςφιξησ ό 

ταχυςύνδεςμοι ςύςφιξησ με μπουλόνια και ελαςτικούσ ςυνδϋςμουσ ςτεγανότητασ δηλαδό ζιμπώ, 
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φλαντζοζιμπώ, ενωτικϊ θηλυκϊ ό αρςενικϊ φλαντζωτϊ, ρακόρ κοχλιωτϊ). Η  επιςκευό  τησ  βλϊβησ  θα  

γύνεται  από  το  ςυνεργεύο  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 

ημειώνεται ότι η χϊραξη τησ τομόσ τησ αςφϊλτου ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην τιμό. 

 
          Ο προώπολογιςμόσ τησ μελϋτησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 50.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 

62.07.03.0018  με τύτλο «υντόρηςη  επιςκευό δικτύου αποχϋτευςησ Δημοτικόσ  Ενότητασ Μυγδονύασ», για το 

οικονομικό ϋτοσ 2019. Οι υπηρεςύεσ θα εκτελεςτούν με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και κριτόριο κατακύρωςησ 

την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ, ςύμφωνα με τα κϊτωθι 

ςχετικϊ: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3852/07-06-2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 
Διούκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ»,  

2. Σισ  διατϊξεισ  του  Ν.4555/19-7-2018  "Μεταρρύθμιςη  του  θεςμικού  πλαιςύου  τησ  Σοπικόσ  
Αυτοδιούκηςησ - Πρόγραμμα  Κλειςθϋνησ" 

3. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

4. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΥΕΚ 194/22.11.2010 τεύχοσ Α) «Ανϊληψη 
υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ», 

5. Σισ διατϊξεισ του Ν.3463/06 (ΥΕΚ 114/08.06.2006 τεύχοσ Α') «Δημοτικόσ & Κοινοτικόσ Κώδικασ»,  
6. Σισ διατϊξεισ τησ παρ. 13 του ϊρθρου 20, του Ν. 3731/08 «Αναδιατυπώςεισ ϊρθρων Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα», 
7. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 του Ν.4013/2011 «ύςταςη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων», 
8. Σισ διατϊξεισ του Ν.1069/80 «Περύ κινότρων δια την ύδρυςην Επιχειρόςεων Τδρεύςεων και 

Αποχετεύςεωσ», όπωσ αντικαταςτϊθηκαν και ιςχύουν από τισ διατϊξεισ του Ν. 4483/2017, 
9. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχοσ Α’): Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών 

και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4497/17 και του Ν.4472/17 και 

10. Σην επιτακτικό ανϊγκη για την επιςκευό βλαβών δικτύου αποχϋτευςησ τησ Δ.Ε. Μυγδονύασ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
Δ.E.Y.A. ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

Παροχό  

υπηρεςιών: 

 

υντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  

αποχϋτευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  

Μυγδονύασ 

 

 

 
Φρηματοδότηςη: Ίδιοι  πόροι 

   

Αριθμόσ μελϋτησ : 50/2018   

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ   

 

Α/

Α 

ΕΙΔΟ  ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ Α/Σ Ε/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Εκςκαφϋασ  φορτωτόσ  τύπου  JCB με  

χρόςη  ςφύρασ  (ταχυςύνδεςμο) 

1 Ώρεσ 1.200 22,00 26.400,00 

2 Υορτηγό  ανατρεπόμενο  

χωρητικότητασ  καρότςασ  14κ.μ. 

2 Ώρεσ 800 18,00 14.400,00 

3 Εκςκαφϊκι  (διαβολϊκι) 3 Ώρεσ 500 18,00 9.000,00 

4 Αςφαλτοκόπτησ  4 Ώρεσ 20 10,00 200,00 

     ΑΘΡΟΙΜΑ 50.000,00 

     Υ.Π.Α. 24% 12.000,00 

     ΤΝΟΛΟ 62.000,00 

 

Μελιςςοχώρι,   7-12-2018   

 

 

                                                                   ΑΣΕΡΙΑΔΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

                                                                 ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΦΑΝΙΚΟ  Σ.Ε. 

 

                                                      Η ΤΝΣΑΞΑΑ  
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
Δ.E.Y.A. ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

Παροχό  

υπηρεςιών: 

 

υντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  

αποχϋτευςησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  

Μυγδονύασ 

 

 

 Φρηματοδότηςη: Ίδιοι  πόροι 

   

Αριθμόσ μελϋτησ : 50/2018   

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΣΗ 

 

Α.Σ. 1 

Εκςκαφϋασ  φορτωτόσ  τύπου  JCB  με  χρόςη  ςφύρασ (ταχυςύνδεςμο). 

Σιμό  ανϊ  ώρα  απαςχόληςησ 

Αριθμητικϊ  : 22,00 ευρώ 

Ολογρϊφωσ : Εύκοςι  δύο   ευρώ 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται εκτόσ τησ χρόςησ του ςκαπτικού, η δαπϊνη εργαςύασ του χειριςτό και τα 

καύςιμα λειτουργύασ, (πετρϋλαιο, λιπαντικϊ, κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                               

(Ψριαύα δαπϊνη) 

 

 

 

 

Α.Σ.2 

Υορτηγό  ανατρεπόμενο  χωρητικότητασ  καρότςασ  14κ.μ. 

Σιμό  ανϊ  ώρα  απαςχόληςησ 

Αριθμητικϊ  : 18,00 ευρώ 
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Ολογρϊφωσ : Δϋκα  οχτώ  ευρώ 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται εκτόσ τησ χρόςησ του ςκαπτικού, η δαπϊνη εργαςύασ του χειριςτό και τα 

καύςιμα λειτουργύασ, (πετρϋλαιο, λιπαντικϊ, κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                               

(Ψριαύα δαπϊνη) 

 

 

 

Α.Σ.3 

Εκςκαφϊκι  (διαβολϊκι) 

Σιμό  ανϊ  ώρα  απαςχόληςησ 

Αριθμητικϊ  : 18,00 ευρώ 

Ολογρϊφωσ : Δϋκα  οχτώ  ευρώ 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται εκτόσ τησ χρόςησ του ςκαπτικού, η δαπϊνη εργαςύασ του χειριςτό και τα 

καύςιμα λειτουργύασ, (πετρϋλαιο, λιπαντικϊ, κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                               

(Ψριαύα δαπϊνη) 

 

Α.Σ.4 

Αςφαλτοκόπτη 

Σιμό  ανϊ  ώρα  απαςχόληςησ 

Αριθμητικϊ  : 10,00 ευρώ 

Ολογρϊφωσ : Δϋκα    ευρώ 

την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνονται εκτόσ τησ χρόςησ του αςφαλτοκόπτη, η δαπϊνη εργαςύασ του χειριςτό 

και τα καύςιμα λειτουργύασ, (πετρϋλαιο, λιπαντικϊ, κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                               

(Ψριαύα δαπϊνη) 

Μελιςςοχώρι,   7-12-2018   

  

 

 

                                                                   ΑΣΕΡΙΑΔΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

                                                                 ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΦΑΝΙΚΟ  Σ.Ε. 

 

                                                      Η ΤΝΣΑΞΑΑ  
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ  ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ  ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 
Δ.E.Y.A. ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ 

 

 

Παροχό  υπηρεςιών: 

 

υντόρηςη  επιςκευό  δικτύου  

αποχϋτευςησ   Δημοτικόσ  Ενότητασ  

Μυγδονύασ 

 

 

   

 
Φρηματοδότηςη: Ίδιοι  πόροι 

   

Αριθμόσ μελϋτησ : 50/2018   

 

 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο- Αντικεύμενο: Αντικεύμενο των εργαςιών εύναι η  ςυντόρηςη  επιςκευό βλαβών ςτα δύκτυα 

αποχϋτευςησ τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Μυγδονύασ, το οπούο κατηγοριοποιεύται ωσ προσ τον τρόπο & τισ 

ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ςε εργαςύεσ. Με τισ εργαςύεσ αυτϋσ αντιμετωπύζονται βλϊβεσ ςε δύκτυα αποχϋτευςησ, 

οι οπούεσ εμφανύζονται ανεξαρτότωσ αιτύασ ςε δύκτυα τησ περιοχόσ. Οι εργαςύεσ κατηγοριοποιούνται ςε τρεισ 

(3) ενότητεσ ότοι:  

(i). υντόρηςη  επιςκευό  βλαβών ςε ςωλόνα κεντρικού δικτύου αποχϋτευςησ. 

(ii). υντόρηςη  επιςκευό ςε αγωγό ιδιωτικόσ παροχόσ ό καταςκευό νϋασ παροχόσ αποχϋτευςησ. 

(iii). υντόρηςη  επιςκευό  μικροεπιςκευών ςε ιδιωτικϋσ παροχϋσ αποχϋτευςησ. Ψσ χρόνοσ  ϋναρξησ  εργαςιών  

θεωρεύται  η  ϊφιξη  των  μηχανημϊτων  ςτο  τόπο  όπου  θα  εκτελεςθούν  οι  εργαςύεσ. 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο - Ιςχύουςεσ διατϊξεισ:  Οι υπηρεςύεσ διϋπονται από: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3852/07-06-2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 
Διούκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ»,  

2. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 παρ.2 του Π.Δ 113/2010 (ΥΕΚ 194/22.11.2010 τεύχοσ Α) «Ανϊληψη 
υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ», 
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4. Σισ διατϊξεισ του Ν.3463/06 (ΥΕΚ 114/08.06.2006 τεύχοσ Α') «Δημοτικόσ & Κοινοτικόσ Κώδικασ»,  
5. Σισ διατϊξεισ τησ παρ. 13 του ϊρθρου 20, του Ν. 3731/08 «Αναδιατυπώςεισ ϊρθρων Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα», 
6. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 του Ν.4013/2011 «ύςταςη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων 

υμβϊςεων», 
7. Σισ διατϊξεισ του Ν.1069/80 «Περύ κινότρων δια την ύδρυςην Επιχειρόςεων Τδρεύςεων και 

Αποχετεύςεωσ», όπωσ αντικαταςτϊθηκαν και ιςχύουν από τισ διατϊξεισ του Ν. 4483/2017 και 
8. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/08.08.2016 τεύχοσ Α’): Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών 

και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4497/17 και του Ν.4472/17. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ: Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ κατϊ την ϋννοια τησ 

περ. 14 τησ παρ.1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016  εύναι τα ακόλουθα: 

1. Η  Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 
2. Σο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ [ΣΕΤΔ]. 
3. Η υπ’ αριθμόν 44/2018 Μελϋτη (Σεχνικό Ϊκθεςη, Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ και υγγραφό 

Τποχρεώςεων). 
4. Οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ με 

τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο – Εγγυητικό Επιςτολό (υμμετοχόσ-Καλόσ Εκτϋλεςησ): Για τη ςυμμετοχό ςε ςυνοπτικό 

διαγωνιςμό δεν απαιτεύται η προςκόμιςη εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. Ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο θα γύνει η 

κατακύρωςη, υποχρεούται να καταθϋςει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, ύψουσ 5% επύ τησ 

αξύασ τησ ςύμβαςησ πλϋον του αναλογούντοσ Υ.Π.Α. και δύδεται με εγγυητικό επιςτολό πιςτωτικού 

ιδρύματοσ ό ϊλλου νομικού προςώπου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Αναθεώρηςη τιμών: Οι τιμϋσ μονϊδοσ του ςυμβατικού τιμολογύου εύναι ςταθερϋσ και 

αμετϊβλητεσ ς' όλη τη διϊρκεια τησ ανϊθεςησ των υπηρεςιών και για κανϋνα λόγο και ςε καμιϊ αναθεώρηςη 

δεν υπόκεινται. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Τπογραφό ύμβαςησ: Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με 

αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε 

προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει αποδεκτό προςφορϊ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 και 315 του ν. 4412/2016, 

εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει.  Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 

Ν.4412/2016. 

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ ςύμβαςησ επϋρχονται με την 

κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο, εφόςον αυτόσ υποβϊλει 

επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ. 

Η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικού εντόσ 

προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρόςκληςησ. Σο ςυμφωνητικό ϋχει 

αποδεικτικό χαρακτόρα.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςα ςτην τεθεύςα 

προθεςμύα, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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του και η κατακύρωςη, με την ύδια διαδικαςύα, γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την  αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ.  

 

ΩΡΘΡΟ 7ο - Σρόποσ πληρωμόσ: Για την παροχό των παραπϊνω υπηρεςιών η αμοιβό του αναδόχου 

καθορύζεται για το διϊςτημα ιςχύοσ τησ εντολόσ. Η καταβολό του ωσ ϊνω ποςού γύνεται ύςτερα από ϋκδοςη 

ςχετικού παραςτατικού και υποβολόσ των νόμιμων φορολογικών εγγρϊφων του αναδόχου ςτην Τπηρεςύα και 

ανϊλογα με την παρϊδοςη των εργαςιών.           

 

ΩΡΘΡΟ  8ο - Φρόνοσ – Σόποσ - Σρόποσ παρϊδοςησ: Ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ, ςυνεπώσ και ο χρόνοσ 

εκτϋλεςησ των υπηρεςιών, ορύζεται από την υπογραφό τησ οικεύασ ςύμβαςησ ϋωσ την εξϊντληςη του 

χρηματικού ποςού και όχι πϋραν των δώδεκα (12) μηνών.  Η τϋλεςη των ποςοτότων των εργαςιών θα γύνεται 

περιοδικϊ, ανϊλογα με τισ προκύπτουςεσ ανϊγκεσ τησ υπηρεςύασ. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει χωρύσ καθυςτϋρηςη από 

τη ςτιγμό που λαμβϊνει την εντολό παροχόσ υπηρεςύασ να εξυπηρετόςει την Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ϊμεςα (εντόσ 1 ώρασ 

το πολύ). Η τμηματικό τϋλεςη τησ παροχόσ υπηρεςύασ θα γύνεται ςτο υποδειχθϋν από τη Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ςημεύο με 

ευθύνη δικό του. Δεν υπϊρχει όριο ωσ προσ τον αριθμό των εργαςιών που θα κληθεύ να πραγματοποιόςει ο 

ανϊδοχοσ μϋςα ςτο 24ωρο.  

 

ΩΡΘΡΟ  9ο - Τποχρεώςεισ του Ανϊδοχου: Εύναι υποχρεωμϋνοσ να εκτελεύ τισ εργαςύεσ όπωσ αυτϋσ 

περιγρϊφονται ςτην παρούςα μελϋτη και ευθύνεται για την ακρύβεια των ςτοιχεύων και για την καλό και 

ςωςτό εκτϋλεςη των εργαςιών.          

Ατυχόματα, ζημιϋσ, φόροι και κρατόςεισ βαρύνουν όλα τον ανϊδοχο και μόνο αυτόν χωρύσ καμιϊ ευθύνη και 

υποχρϋωςη τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. 

Επύςησ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να διαθϋτει, εκτόσ από το τεχνικϊ εξειδικευμϋνο προςωπικό, 
και όλα τα εργαλεύα, όργανα και εν γϋνει μϋςα, που θα απαιτηθούν για την επιςκευό βλαβών δικτύου 
ύδρευςησ, την αντιμετώπιςη πϊςησ φύςεωσ προβλημϊτων ςυντόρηςησ και την εξαςφϊλιςη τησ 
απρόςκοπτησ λειτουργύασ τησ Επιχεύρηςησ. 
Καθ’ όλη την διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ ημερολόγιο ςτο οπούο 
εγγρϊφονται, καθημερινώσ, το ςημεύο τησ βλϊβησ, το υλικό και το μηχϊνημα ϋργου που τυχόν θα 
χρηςιμοποιόςει για την αποκατϊςταςη τησ βλϊβησ, τυχόν παρατηρόςεισ επύ τησ διαδικαςύασ που 
μπορεύ να προκύψουν και όλεσ οι  βλϊβεσ ςτην Δ.Ε. Μυγδονύασ. Θα πρϋπει η επύβλεψη να λαμβϊνει 
γνώςει αυτού, ενυπογρϊφωσ, ςε εβδομαδιαύα βϊςη. 
Σϋλοσ, θα πρϋπει να φροντύζει για την ϋγκαιρη προμόθεια των καυςύμων, καθώσ και των υλικών, τα 
οπούα κρύνονται απαραύτητα για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών. 
 
 

ΩΡΘΡΟ 10ο - Εγγυόςεισ – Βλϊβεσ: τη ςύμβαςη που θα καταρτιςθεύ ο ανϊδοχοσ θα εγγυηθεύ ότι οι 

παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ εύναι ςύμφωνεσ με τουσ όρουσ και τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παρούςασ μελϋτησ, 

ότι ϋχουν τισ ιδιότητεσ και τα χαρακτηριςτικϊ που προβλϋπουν οι όροι αυτού και ότι εύναι κατϊλληλεσ από 

κϊθε πλευρϊ για τη χρόςη για την οπούα τισ προορύζει η Επιχεύρηςη. Η Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. διατηρεύ όλα τα δικαιώματα, 

τα οπούα θα αςκόςει όταν διαπιςτώςει ότι παραβιϊζονται οι παραπϊνω διαβεβαιώςεισ του παρόχου 

υπηρεςύασ. Ο ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να επανεκτελϋςει ύςτερα από αύτηςη τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. κϊθε 

ποςότητα εργαςιών που εκτϋλεςε, μϋςα ςε δύο (2) ημϋρεσ, αφότου διαπιςτωθεύ παρϊβαςη των παραπϊνω 

διαβεβαιώςεων. Απαραύτητη προώπόθεςη εύναι πωσ το μϋγιςτο ποςοςτό εργαςιών που πρϋπει να 

επαναεκτελεςθεύ ανϊ εύδοσ δεν θα υπερβαύνει το 5% τησ αναληφθεύςησ παροχόσ υπηρεςύασ. Οι δαπϊνεσ 
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επανεκτϋλεςησ θα βαρύνουν τον ανϊδοχο. Εφόςον από την ακατϊλληλη εργαςύα επόλθε ζημιϊ ςτη Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ό 

ςε τρύτα πρόςωπα, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναλϊβει όλεσ τισ δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ τησ βλϊβησ που 

προξϋνηςε με τισ ακατϊλληλεσ εργαςύεσ του. 

 

ΩΡΘΡΟ 11ο - Καθυςτερόςεισ – Ποινικϋσ ρότρεσ: Εϊν ο ανϊδοχοσ καθυςτερόςει την τμηματικό τϋλεςη των 

αιτουμϋνων από τη Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. εργαςιών πϋραν τησ παραπϊνω οριςθεύςησ προθεςμύασ, χωρύσ υπαιτιότητα τησ 

Δ.Ε.Τ.Α.Ψ., υποχρεούται για την καθυςτϋρηςη αυτό και μόνο να πληρώςει ςτη Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ςαν ποινικό ρότρα τα 

δύο τοισ χιλύοισ (0/00) ςτο ςυμβατικό ποςό για κϊθε μϋρα καθυςτερόςεωσ τησ τϋλεςησ. Η ποινικό ρότρα 

παρακρατεύται από τον τρϋχοντα λογαριαςμό πληρωμόσ του αναδόχου. ε περύπτωςη καθυςτϋρηςησ 

οφειλόμενησ ςε υπαιτιότητα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ό ςε ανωτϋρα βύα, η προθεςμύα παρϊδοςησ παρατεύνεται για τόςο 

χρόνο όςο θα διαρκεύ το από υπαιτιότητα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. ό από ανωτϋρα βύα κώλυμα του αναδόχου μη 

δικαιουμϋνου καμύασ αποζημύωςησ για την καθυςτϋρηςη αυτό. Κατϊ την παραλαβό των εργαςιών εξετϊζονται 

και διαπιςτώνονται η αποτελεςματικότητϊ τουσ ςτο χώρο που εκτελϋςτηκαν και τυχόν γενόμενεσ φθορϋσ, 

ζημιϋσ κλπ. λόγω πλημμελούσ εργαςύασ, που προκλόθηκαν κατϊ την εκτϋλεςό τουσ ςτο χώρο εκτϋλεςη ό ςτουσ 

παρακεύμενουσ χώρουσ. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προβεύ ςε επανεκτϋλεςη των τυχόν πιο πϊνω εργαςιών 

δικαιούται η Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. κατϊ την κρύςη τησ να προβεύ ςτην απόρριψη των εργαςιών ό ςτη μεύωςη του 

τιμόματοσ. Σο ςυγκεκριμϋνο ποςό μεύωςησ του τιμόματοσ θα προτεύνει η επιτροπό παραλαβόσ και θα εγκρύνει 

το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.. 

 

ΩΡΘΡΟ 12ο - Τποχρεώςεισ του κυρύου των παρεχόμενων υπηρεςιών: Εύναι υποχρεωμϋνοσ για την 

παροχό όλων των μϋςων και ςτοιχεύων τα οπούα κρύνονται απαραύτητα  για την υλοπούηςη τησ ανατιθϋμενησ 

εργαςύασ. Επιςημαύνεται ότι η απαςχόληςη του προςωπικού του Αναδόχου καθώσ και τα χρηςιμοποιούμενα 

υλικϊ, θα αποτελούν αντικεύμενο ελϋγχου, του από την Αρμόδια Επιτροπό  Παραλαβόσ. 

 

ΩΡΘΡΟ 13ο - Ανωτϋρα βύα: Ψσ ανωτϋρα βύα θεωρεύται κϊθε απρόβλεπτο και τυχαύο γεγονόσ που εύναι 

αδύνατο να προβλεφθεύ ϋςτω και εϊν για την πρόβλεψη και αποτροπό τησ επϋλευςησ του καταβλόθηκε 

υπερβολικό επιμϋλεια και επιδεύχθηκε η ανϊλογη ςύνεςη. Ενδεικτικϊ γεγονότα ανωτϋρασ βύασ εύναι εξαιρετικϊ 

και απρόβλεπτα φυςικϊ γεγονότα, πυρκαγιϊ που οφεύλεται ςε φυςικό γεγονόσ ό ςε περιςτϊςεισ για τισ οπούεσ 

ο εντολοδόχοσ ό ο εντολϋασ εύναι ανυπαύτιοι, αιφνιδιαςτικό απεργύα προςωπικού, ατύχημα, αιφνύδια αςθϋνεια 

του προςωπικού του εντολοδόχου κ.α. ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα υπϊρξει λόγοσ ανωτϋρασ βύασ ο 

εντολοδόχοσ οφεύλει να ειδοποιόςει αμελλητύ τον εντολϋα και να καταβϊλει κϊθε δυνατό προςπϊθεια ςε 

ςυνεργαςύα με το ϊλλο μϋροσ για να υπερβεύ τισ ςυνϋπειεσ και τα προβλόματα που ανϋκυψαν λόγω τησ 

ανωτϋρασ βύασ. Ο όροσ περύ ανωτϋρασ βύασ εφαρμόζεται ανϊλογα και για τον εντολϋα προςαρμοζόμενοσ 

ανϊλογα. 

     
ΩΡΘΡΟ 14ο - Υόροι, τϋλη, κρατόςεισ: Ο ανϊδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βϊςη των κεύμενων διατϊξεων 

φόρουσ, τϋλη και κρατόςεισ που ιςχύουν. Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Τ.Α. Ψραιοκϊςτρου. 

 

ΩΡΘΡΟ 15ο - Επύλυςη διαφορών: Οι διαφορϋσ που θα εμφανιςθούν κατϊ την εφαρμογό τησ ςύμβαςησ, 

επιλύονται ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 
 

ΩΡΘΡΟ 16ο ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
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H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ από την 

αναθϋτουςα αρχό με την παρούςα Μελϋτη (Σεχνικό Ϊκθεςη, Ενδεικτικόσ Προώπολογιςμόσ, υγγραφό 

Τποχρεώςεων και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ). 

Η  ποιότητα  των  παρεχόμενων  εργαςιών  θα  πρϋπει  να  εύναι  μϋςα  ςτα  όρια  που  θϋτει  η  ςχετικό  

νομοθεςύα  για  ανϊλογεσ  εργαςύεσ.  Ο  ανϊδοχοσ  ϋχει  την  ευθύνη  τησ  ςωςτόσ  και  ακύνδυνησ  λειτουργύασ  

των  μηχανημϊτων  τυχόν  δε  ζημύεσ  που  θα  προκληθούν  ςτον  ύδιο  ό  ςε  τρύτουσ  θα  βαρύνουν  τον  ύδιο. 

Για  την    αποφυγό  ό  ζημιών  ο  ανϊδοχοσ  πρϋπει  να  λαμβϊνει  όλα  τα  κατϊλληλα  μϋτρα  ςε  εξοπλιςμό  και  

προςωπικό,  εξαςφαλύζοντασ  ϋτςι  την  ςωςτό  και  ακύνδυνη  εκτϋλεςη  τησ  εργαςύασ.  Για  κϊθε  ατύχημα  ό  

ζημιϊ  που  προκαλεύται  από  παρϊληψη  του  αναδόχου  ςτο  προςωπικό  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.  ό  ςε  τρύτουσ  

υπεύθυνοσ  εύναι  ο  ανϊδοχοσ 

Κατϊ  την  διϊρκεια  τησ ςύμβαςησ  οι  χειριςτϋσ  εύναι  υποχρεωμϋνοι  να  τηρούν  τα  προβλεπόμενα  μϋτρα  

αςφαλεύασ  που  προβλϋπει  η  ελληνικό  νομοθεςύα  για  το  εύδοσ  τησ  εργαςύασ  τουσ  και  τον  τύπο  του  

μηχανόματοσ.  Θα  πρϋπει  να  φϋρουν  και  όλα  τα  απαραύτητα  μετρϊ  ατομικόσ  προςταςύασ.  ε  περύπτωςη  

εκτϋλεςησ  εργαςύασ  χωρύσ  τα  προβλεπόμενα  μϋτρα  αςφαλεύασ  η  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.  διατηρεύ  το  δικαύωμα  

καταγγελύασ  τησ  ςύμβαςησ  αζημύωσ. 

Οι  εργαςύεσ  που  θα  εκτελούν  τα  μηχανόματα  θα  καθορύζονται  και  θα  επιβλϋπονται  από  την  επιτροπό  

παραλαβόσ  καλόσ  εκτϋλεςησ  και  θα  φϋρουν  εργαςύεσ  ςυντόρηςησ επιςκευόσ των  δικτύων  ύδρευςησ  τησ  

Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ. Ο  ανϊδοχοσ  υποχρεούται  να  καλύπτει  τισ  ανωτϋρω  ανϊγκεσ  τησ  

Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.  οποιαδόποτε  ημϋρα  και  ώρα  χρειαςτεύ.  (καθημερινϋσ – αργύεσ –ςαββατοκύριακο – βρϊδυ – 

ημϋρα). ε  περύπτωςη  ϊρνηςησ  ό  αδυναμύασ  εκτϋλεςησ  των  εργαςιών  η  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.  διατηρεύ  το  δικαύωμα  

να  καταγγεύλει  την  ςύμβαςη  χωρύσ  καμύα  αποζημύωςη  ό  ϊλλη  απαύτηςη  από  τον  ανϊδοχο  με  

παρϊλληλη  ϋκπτωςη  τησ  εγγύηςησ  καλόσ  εκτϋλεςησ  του  αναδόχου  υπϋρ  τησ  Δ.Ε.ΤΑ.Ψ. 

Οι  εργαςύεσ  θα  εκτελούνται  ςτα  γεωγραφικϊ  και  διοικητικϊ  όρια  τησ  Δημοτικόσ  Ενότητασ  Μυγδονύασ. 

Η  ποιότητα  των  παρεχόμενων  εργαςιών  θα  πρϋπει  να  εύναι  μϋςα  ςτα  όρια  που  θϋτει  η  ςχετικό  

νομοθεςύα  για  ανϊλογεσ  εργαςύεσ.  Ο  ανϊδοχοσ  ϋχει  την  ευθύνη  τησ  ςωςτόσ  και  ακύνδυνησ  λειτουργύασ  

των  μηχανημϊτων  τυχόν  δε  ζημύεσ  που  θα  προκληθούν  ςτον  ύδιο  ό  ςε  τρύτουσ  θα  βαρύνουν  τον  ύδιο. 

Για  την    αποφυγό  ό  ζημιών  ο  ανϊδοχοσ  πρϋπει  να  λαμβϊνει  όλα  τα  κατϊλληλα  μϋτρα  ςε  εξοπλιςμό  και  

προςωπικό,  εξαςφαλύζοντασ  ϋτςι  την  ςωςτό  και  ακύνδυνη  εκτϋλεςη  τησ  εργαςύασ.  Για  κϊθε  ατύχημα  ό  

ζημιϊ  που  προκαλεύται  από  παρϊληψη  του  αναδόχου  ςτο  προςωπικό  τησ  Δ.Ε.Τ.Α.Ψ.  ό  ςε  τρύτουσ  

υπεύθυνοσ  εύναι  ο  ανϊδοχοσ. 

Επιςημαύνεται ότι το ςυνεργεύο θα εύναι διαθϋςιμο για τισ ανϊγκεσ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ψ. όλο το 24ωρο μϋχρι τη λόξη 

τησ ςύμβαςησ. Όταν αφόνονται ορύγματα ανοικτϊ για την ςυνϋχιςη των εργαςιών, θα λαμβϊνονται τα 

απαραύτητα μϋτρα ςύμφωνα με τη νομοθεςύα. τα ορύγματα που θα παραμϋνουν ανοικτϊ και κατϊ τη 

διϊρκεια των νυκτερινών ωρών θα τοποθετεύται ϋνασ τουλϊχιςτον αναλϊμπων φανόσ. 

 

Μελιςςοχώρι,   7-12-2018   

  

                                                                   ΑΣΕΡΙΑΔΗ  ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

                                                                 ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΦΑΝΙΚΟ  Σ.Ε. 

                                                      Η ΤΝΣΑΞΑΑ  
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