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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ελασσόνα     17/ 07 / 2019 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
   Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  
 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
                                                          Αριθμ. Πρωτ   1696 
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   

 
την  με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

επιλογή αναδόχου για την εργασία: 
 

 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – 

ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 

 
Προϋπολογισμού 50.200,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 33/2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 62.248,00 € (50.200,00 € + ΦΠΑ 12.048,00 €) 

CPV : 90481000-2, 90513000-6 

 

Τεύχος 1. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.EΛ., κ. Ανέστης Σερετίδης, έχοντας υπ όψη: 

Α. Τη 86/2019 απόφαση του Δ.Σ. της    Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. με ΑΔΑ 9Π9ΑΟΡΣΠ-ΦΑ7  

Β. Το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 9REQ005262030 

Γ. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. οικονομικού έτους 2019 στον οποίο υπάρχει 
επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 62.07.13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 

Δ. την υπ αριθ 448 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΩΝ3ΚΟΡΣΠ-7Ι7 

Ε. Το Εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005282706 

ΣΤ. Τις διατάξεις των νόμων 

1. Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

2. Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως» 

3. Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές διατάξεις» 

4. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Ν. 3548/07 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο 
και άλλες διατάξεις 
6. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύμφωνα με 
την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 

Η εν λόγω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του διαγωνισμού/ Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάθεση της υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ – ΛΙΒΑΔΙ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στα τεύχη της παρούσας μελέτης. Η 
σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας (2 μηνών). 

Ο προϋπολογισμός ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ (50.200,00€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (12.048,00€), δηλαδή 
ανέρχεται σε συνολικό ποσό εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (62.248,00€). 
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Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας  και θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 και ειδικότερα από τους Κ.Α. 
62.07.13.0001, 62.07.13.0003, 62.07.13.0005 στους οποίους υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη 
πίστωση: 

Άρθρο 2ο 
Τεύχη δημοπράτησης - Συμβατικά Στοιχεία 

 
2.1 /.Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και τα συμβατικά στοιχεία της 
παρεχόμενης υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω: 

1. Τεύχος 1: Διακήρυξη Διαγωνισμού 

2. Τεύχος 2: Τεχνική Περιγραφή 

3. Τεύχος 3: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Τεύχος 4: Τιμολόγιο μελέτης- Προϋπολογισμός 

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

6. ΤΕΥΔ 
 

2.2./ Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν το συμφωνητικό και θα  αποτελέσουν αναπόσπαστο 
μέρος αυτού με τη σειρά ισχύος είναι: 

 
α) Η Διακήρυξη του 
διαγωνισμού  
β) Η προσφορά του 
Αναδόχου 
γ) Τα τεχνικά δεδομένα – Προδιαγραφές της 
μελέτης  
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος, τόπος καθώς και τρόπος υποβολής προσφορών 

α/. Οι προσφορές για τον διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Ελασσόνας, οδός Χρ. Βλαχοδήμου 1  στην Ελασσόνα (τηλ. 24930 25444), την 8η 

Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών και 

έναρξης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 10:30 π.μ. Η 

διαδικασία παραλαβής τους θα αρχίσει μισή ώρα νωρίτερα (δηλ. 10.00 π.μ) και στο 

διάστημα αυτό οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

 

β/. Επίσης οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, στο Πρωτόκολλο 
της Επιχείρησης μέχρι μια εργάσιμη ημέρα πριν που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με 
οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας. 

 
γ/. Προσφορές που εστάλησαν ταχυδρομικά και δεν κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο, μπορεί να 
κατατεθούν απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού και κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
κατά τις οριζόμενες στην παράγραφο (α) ημερομηνία και ώρα. 

 
δ/. Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του 
διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων του διαγωνισμού. 
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως, από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 4ο 

Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού/ Συμπληρωματικές πληροφορίες – 

Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

4.1/.Τρόπος λήψης τευχών διαγωνισμού 

Η  παρούσα  διακήρυξη,  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) 

Επίσης η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (www.deyael.gr) από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν 
χωρίς χρέωση. Το σφραγισμένο και υπογεγραμμένο τεύχος της Οκονομικής Προσφοράς θα 
παραλαμβάνεται από την υπηρεσία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το ΚΗΜΔΗΣ ή από τον δικτυακό  τόπο της 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι 
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail) στη διεύθυνση: info@deyael.gr προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-
ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό. 

 
4.2/.Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον 
μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές 
απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς 

Αρμόδιος για την παροχή τεχνικών πληροφοριών επί του αντικειμένου του διαγωνισμού είναι ο 
κ. Τιβικέλης Βασίλης, τηλέφωνο: 24930 25444. 

 
4.3.Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 
από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 5ο Δικαίωμα 
Συμμετοχής 

5.1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και μπορεί να είναι: 

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3. Ενώσεις προμηθευτών 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 

α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή 

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή 
πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. 

mailto:info@deyael.gr
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ε) ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο  και 

στ) διαθέτουν την Ειδική Τεχνική- Επαγγελματική  Ικανότητα  για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

5.2. Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και οικονομική / τεχνικοοικονομική 
επάρκεια 

 
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.1., οφείλει να διαθέτει, 
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική και χρηματοοικονομική ικανότητα κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. 

1. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εμπειρία του διαγωνιζόμενου σε 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ως εξής: 

Ι) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα εμπορικά – επαγγελματικά μητρώα της 
χώρας καταγωγής και να ασκούν συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού 
δραστηριότητα 

ΙΙ) Για την άρτια εκτέλεση της ζητούμενης εργασίας κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να 
διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και δεκαοκτώ (18) μήνες εμπειρία 
πάνω στο δημοπρατούμενο αντικείμενο. Συγκεκριμένα κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει επί 
ποινή αποκλεισμού: 

i. Να διαθέτει ή να συνεργάζεται με ευθύνη του, τουλάχιστον με το παρακάτω στελεχιακό 
δυναμικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης 
της ζητούμενης υπηρεσίας : 

1. Έναν (1) Χημικό Μηχανικό ΠΕ ή Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ με εμπειρία σε εκτέλεση 
υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

2. Έναν (1) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο ΠΕ με εμπειρία σε 
εκτέλεση υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. 

3. Έναν (1) Γεωπόνο ΠΕ με εμπειρία σε εκτέλεση υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων 
παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής δυναμικότητας (και όχι μελλοντικής 
κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης τουλάχιστον χιλίων (1.000) Μονάδων Ισοδύναμου 
Πληθυσμού. 

4. Έναν (1) Ηλεκτροτεχνίτη με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας και Α’ 
ειδικότητας 

Α) με συστήματα ενεργού ιλύος παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής 
δυναμικότητας (και όχι μελλοντικής κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης τουλάχιστον 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού. 

Β) με συστήματα βιοδίσκων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής δυναμικότητας 
(και όχι μελλοντικής κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης τουλάχιστον τριών χιλιάδων 
(3.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού. 

Γ) με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες 
πραγματικής δυναμικότητας (και όχι μελλοντικής κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης 
τουλάχιστον χιλίων (1.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού 

ii. Να υποβάλλει κατάλογο των κυριότερων συμβάσεων εκτέλεσης υπηρεσίας Λειτουργίας 
και Συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων από τον οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την τελευταία πενταετία έχει εκτελέσει επιτυχώς μία σύμβαση με 18μηνη διάρκεια, 
με αναφορά στο ποσό, στη χρονική διάρκεια και στον εργοδότη: 

Α) με συστήματα ενεργού ιλύος παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής 
δυναμικότητας (και όχι μελλοντικής κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης τουλάχιστον 
δώδεκα χιλιάδων (12.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού. 

Β) με συστήματα βιοδίσκων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες πραγματικής δυναμικότητας 
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(και όχι μελλοντικής κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης τουλάχιστον τριών χιλιάδων 
(3.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού. 

Γ) με φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων παρόμοιων εργασιών σε Μονάδες 
πραγματικής δυναμικότητας (και όχι μελλοντικής κατόπιν αναβαθμίσεων) εξυπηρέτησης 
τουλάχιστον χιλίων (1.000) Μονάδων Ισοδύναμου Πληθυσμού. 

 III. Βεβαίωση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. ότι ο Διαγωνιζόμενος ή 
εκπρόσωπος του έχει επισκεφτεί και έχει εξετάσει τις εγκαταστάσεις, ώστε να αποκτήσει 
πλήρη γνώση των συνθηκών τους. 

IV. Στον διαγωνισμό ζητείται από τους υποβάλλοντες προσφορά να διαθέτουν νομίμως 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους αξιοποίησης της 
αφυδατωμένης ιλύος ή να αποδεικνύουν ότι συνεργάζονται με επιχειρήσεις που διαθέτουν 
νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ή/και νομίμως αδειοδοτημένους χώρους 
αξιοποίησης του συγκεκριμένου υλικού του παρόντος διαγωνισμού. Ο φάκελος κατά τη 
συμμετοχή τους θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα, επί ποινή αποκλεισμού: 

(α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου όπως ισχύει στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ,και θα περιέχει πληροφορίες αναφορικά με : 

i) Τις εγκαταστάσεις στις οποίες θα οδηγείται η ιλύς προς αξιοποίηση και τις επιχειρήσεις 
που διαθέτουν αυτές τις εγκαταστάσεις . 

ii) Την δέσμευση τήρησης των ισχυόντων και απαραίτητων κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας για την παραλαβή, μεταφορά και αξιοποίηση της ιλύος. 

iii) Την δέσμευση ισχύος της υποβαλλόμενης προσφοράς για διάστημα τουλάχιστον 9 
(εννέα) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

(β) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον προσδιορισμό του τρόπου παροχής από 
μέρους του της προσφερόμενης υπηρεσίας, με αναφορά στις απαιτούμενες για την 
υλοποίησή του αδειοδοτήσεις ( άδεια συλλογής & μεταφοράς , άδεια λειτουργίας και 
απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ή ΠΠΔ των εγκαταστάσεων, ή και των χώρων 
αξιοποίησης κ.λπ.) για το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται στην 
προσφορά του διαγωνιζόμενου. Επίσης στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται η 
δυνατότητα υποδοχής του χώρου αξιοποίησης και ο ρυθμός με τον οποίο ο Π.Υ. μπορεί να 
απομακρύνει την ιλύ σε ημερήσια βάση. 

(γ) Συμφωνητικά συνεργασίας του διαγωνιζόμενου με όλες τις επιχειρήσεις, στις 
εγκαταστάσεις των οποίων θα οδηγείται προς αξιοποίηση η ιλύς και τις οποίες ο 
διαγωνιζόμενος περιλαμβάνει στη Δήλωσή του σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν 
διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Στα συμφωνητικά θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι ποσότητες ιλύος για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος θα συνεργασθεί με 
τις επιχειρήσεις που δηλώνει ως ανωτέρω και οι οποίες ποσότητες αθροιστικά ( 
συμπεριλαμβανομένων και ποσοτήτων που αντιστοιχούν σε τυχόν εγκαταστάσεις του 
διαγωνιζόμενου ) θα καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας της ιλύος που περιλαμβάνεται 
στην Διακήρυξη και στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Παράλληλα, στα παραπάνω 
συμφωνητικά θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς το χρονικό διάστημα που καλύπτει το 
συμφωνητικό συνεργασίας, το οποίο οφείλεται να είναι, κατ’ ελάχιστο, ίσο με την διάρκεια 
της σύμβασης του έργου. 

Οι διαγωνιζόμενοι που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες συλλογής και μεταφοράς για 
την μεταφορά της ιλύος και την διάθεσή της στον τελικό χώρο διάθεσης, μπορούν να 
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό προσκομίζοντας άδειες συλλογής και μεταφοράς με 
κωδικό ΕΚΑ 190805 (στις απαιτούμενες περιφέρειες) συνεργαζόμενης εταιρίας, με την 
προϋπόθεση να προσκομίσουν σχετικό έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας με την εν λόγω 
εταιρία 

 

V)Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000, σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004 και πιστοποιητικό 
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OSHAS 18001:2007 για την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τη λειτουργία και 
συντήρηση έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων. 

 
Σε περίπτωση Κ/Ξ η ανωτέρω εμπειρία θα πρέπει να υπάρχει από τουλάχιστον ένα μέλος 
της Κ/Ξ, το οποίο θα είναι και το κύριο μέλος της (ως κύριο μέλος ορίζεται το μέλος με 
ποσοστό συμμετοχής πάνω από 50 %). 
Σε περίπτωση που η αναμενόμενη για την τεκμηρίωση της εμπειρίας σύμβαση, έχει 
εκτελεστεί σε Κ/Ξ με άλλα νομικά πρόσωπα, τότε ο διαγωνιζόμενος πρέπει να συμμετέχει σε 
αυτή τουλάχιστον 50%. 

 
2. Χρηματοοικονομική ικανότητα 

 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης , οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν: 
Μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα έτη 2016, 2017 και 2018 ίσο ή μεγαλύτερο από τις 
100.000,00 € Μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών= 

= (γενικός κύκλος εργασιών 2016 + γενικός κύκλος εργασιών 2017 + γενικός κύκλος 
εργασιών 2018) / 3. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης φορέων, τότε αθροιστικά τα μέλη της Κ/Ξ ή της Ένωσης 
πρέπει να διαθέτουν τον ανωτέρω μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών.  

 
Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες που δεν εκδίδουν επίσημους πίνακες 
παρεχόντων υπηρεσίες, δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του 
κύκλου εργασιών της παροχής υπηρεσιών του αντικειμένου της διακήρυξης των τριών 
προηγούμενων οικονομικών ετών. 

 

Άρθρο 6ο 

Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Κάθε διαγωνιζόμενος που λαμβάνει μέρος οφείλει να προσκομίσει επί ποινή 
αποκλεισμού φάκελο συμμετοχής που περιλαμβάνει : 

 κλειστό φάκελο «Δικαιολογητικών συμμετοχής» 
 κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και 
 σφραγισμένο (επί ποινή αποκλεισμού) φάκελο Οικονομικής 

Προσφοράς.  
Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων έχει ως εξής: 

6.1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» πρέπει να περιέχει τα αποδεικτικά του 
δικαιώματος συμμετοχής της παρ. 5.1. της παρούσας Διακήρυξης και επί πλέον τα ακόλουθα: 
 6.1.1. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  
α) πληροί τις προϋποθέσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του 
.4412/2016 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 
της παρούσας. 
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά 
πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
(Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), το οποίο είναι δυνατό 
να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από την 
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αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν οι προσφέροντες όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 
 

6.1.2. Βεβαίωση από τη Δ.Ε.Υ.Α.EΛ. επίσκεψης στις Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας – Λιβαδίου - 
Σαρανταπόρου μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού προκειμένου ο 
διαγωνιζόμενος να σχηματίσει προσωπική άποψη για την φύση των εργασιών και των 
συνθηκών εργασίας, μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των συνθηκών των 
έργων. 
6.1.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον 
είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό τους. 
Οι Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. 
Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή 
του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις 
τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της 
εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του 
σχετικού Φ.Ε.Κ. 
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή 
του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και β) 
αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν 
τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.. 
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός 
που εκπροσωπεί διαγωνιζομένη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας 
εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της 
εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή 
αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. 
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής 
του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα εκ των 
πρωτοτύπων. O υποψήφιος οφείλει μόλις ανατεθεί σε αυτόν η εργασία ή/και εφόσον του 
ζητηθεί, να τα καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή αμέσως. 
Επί διαγωνιζόμενου αλλοδαπού νομικού προσώπου προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο 
ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί συμμετοχής στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό και διορισμού του νομίμου εκπροσώπου του. 
Για την απόδειξη της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας του συμμετέχοντος: 

6.1.4.  α) Για την απόδειξη της παραγράφου 5.2.1.ΙΙ.i ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από κατάλογο με το στελεχιακό δυναμικό, 
βιογραφικά σημειώματα, πτυχία, άδειες σε ισχύ όλων των παραπάνω ειδικοτήτων, 
βεβαιώσεις εμπειρίας-προϋπηρεσίας, καθώς και οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητά 
του, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. 
Διευκρινίζεται ότι για την εμπειρία- προϋπηρεσία θα αναφέρονται τα έτη 
απασχόλησης, και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.  
Β)Εφόσον ο διαγωνιζόμενος πρόκειται να συνεργαστεί με τρίτους για την εκτέλεση της 
εργασίας, συμπληρωματικά των ανωτέρω και επί ποινή αποκλεισμού οφείλει να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του 
συνεργάτη (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα κλπ) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
του ιδίου συνεργάτη με την οποία θα δηλώνει την αποδοχή της συνεργασίας μετά την 
ανάθεση του από την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και 
εμπειρίας-προϋπηρεσίας του/των συνεργάτη/των ισχύουν και υποβάλλονται τα 
ανωτέρω αναφερόμενα. 
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6.1.5. . Για την απόδειξη της παραγράφου 5.2.1.ΙΙ.ii με την υποβολή βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών από τον Κύριο του Έργου ή την 
Προϊσταμένη Αρχή ή τον Ιδιοκτήτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται τόσο από τον ίδιο τον 
διαγωνιζόμενο όσο και τουλάχιστον από έναν εκ των συνεργαζόμενων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του 
διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΕ. Σε περίπτωση 
Κοινοπραξίας, η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από 
ένα μέλος της. 
Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω εμπειρίες αφορούν συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας 
ΕΕΛ και όχι δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας ΕΕΛ κατόπιν συμβάσεως κατασκευής 
έργου. 

6.1.6. Τα πιστοποιητικά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OSHAS 18001:2007. 
6.1.7. α)Για την απόδειξη της παραγράφου 5.2.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του 

διαγωνιζόμενου σχετικά με τον κύκλο εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) 
διαχειριστικές χρήσεις, για το ειδικό αντικείμενο, δηλ. για τη λειτουργία και συντήρηση 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. 
β)Δημοσιευμένους Ισολογισμούς τελευταίας τριετίας. Εναλλακτικά αν δεν είναι 
διακριτό στον ισολογισμό, Δήλωση του συνολικού ύψους του μέσου ετήσιου κύκλου 
εργασιών τελευταίας τριετίας για το ειδικό αντικείμενο, δηλ. για τη λειτουργία και 
συντήρηση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις 
που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
που να βεβαιώνει και θεμελιώνει την ανυπαρξία της υποχρέωσης αυτής και να 
αναφέρει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας ή/και άλλες 
οικονομικές καταστάσεις του υποψηφίου ή των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας 
που αυτός τηρεί και από τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω ζητούμενα) για το 
ειδικό αντικείμενο, δηλ. για τη λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων 

 
6.2 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση και αρίθμηση των 
παρακάτω. Η τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα 
κεφάλαια. 
6.2.1. Οργανόγραμμα στο οποίο θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα των μελών της 
ομάδας. 
Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών 
(επιστημονικά στελέχη και λοιπό προσωπικό), όπου θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η 

κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας, καθώς και στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα της δράσης της σε αντίστοιχες παρασχεθείσες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα το 
οργανόγραμμα αποτελείται από τα εξής υποβαλλόμενα στοιχεία: 

 
(1) Υπεύθυνη Δήλωση για την Ομάδα παροχής της υπηρεσίας, από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του διαγωνιζόμενου, συνοδευόμενη από πίνακα του προσωπικού της ομάδας παροχής της 
υπηρεσίας. 

(2) Βιογραφικό σημείωμα ή τουλάχιστον πίνακα Εμπειρίας για κάθε μέλος της ομάδας 
παροχής της υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων  στη 
λειτουργία και συντήρηση των οποίων έχει συμβάλει, προκειμένου να τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητα της δράσης τους σε παρασχεθείσες υπηρεσίες. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της ομάδας 
στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i) σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος αναδειχθεί Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, θα 
παρέχει τις υπηρεσίες του στην θέση που προβλέπεται στον σχετικό πίνακα της παρούσας. 
ii) ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος ή του πίνακα εμπειρίας του είναι αληθή. 
iii) ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας και της συγγραφής 
υποχρεώσεων, που αφορούν στη συμμετοχή του στην ομάδα παροχής της υπηρεσίας. 
Η ελάχιστη πραγματική εμπειρία κάθε μέλους της ομάδας παροχής της υπηρεσίας θα είναι 
σχετική με την προτεινόμενη, από το διαγωνιζόμενο, θέση τους στο οργανόγραμμα και θα 
αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους σημείωμα ή τον πίνακα εμπειρίας (με συνημμένα τα 
αποδεικτικά -βεβαιώσεις προσόντων και εμπειρίας). 
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6.2.2. Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των μονάδων με 
επισήμανση τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων και προτάσεις για τον τρόπο 
επίλυσής τους. 

 
6.3.3.Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης, προληπτικής και επιδιορθωτικής 
συντήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 
6.3. Ο κλειστός φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, 
ασφαλώς σφραγισμένος και θα περιέχει το χορηγούμενο από την Αναθέτουσα Αρχή έντυπο 
προσφοράς συμπληρωμένο με ανεξίτηλο μελάνι ή γραφομηχανή. 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, 
κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και 
να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση 
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό 
εκπρόσωπο. 
Η προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή 
αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, ολογράφως. 
Σφάλματα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθμητικών τιμών, λογιστικά λάθη σε αθροίσματα 
και γινόμενα διορθώνονται από την Επιτροπή επί τη βάσει των ολογράφων τιμών ανά μονάδα 
φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να προκύψει η συνολική προσφορά. 

 
Άρθρο 7ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

7.1/. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή 
αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση για οποιαδήποτε αιτία, για χρονικό διάστημα 
εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόμενους, να ζητήσει παράταση ισχύος της προσφοράς   τους. 

 

Τα ποσά που αναγράφονται στις προσφορές των υποψηφίων εκφράζονται υποχρεωτικά σε 
ευρώ το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α. δίνεται χωριστά. 

Άρθρο 8ο 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 

8.1. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. 

Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και 
δημόσια έγγραφα καθώς και ιδιωτικά αλλοδαπά έγγραφα γίνονται δεκτά σύμφωνα με τα 
παρακάτω : 

Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον υποβληθούν 
νομίμως επικυρωμένα είτε από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης του εγγράφου, 
είτε από το Προξενείο της χώρας προέλευσης του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε με την 
επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, συνοδευόμενα 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Ιδιωτικά αλλοδαπά έγγραφα γίνονται δεκτά είτε πρωτότυπα, είτε σε απλά ευανάγνωστα 
φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον τα έγγραφα αυτά προηγουμένως έχουν επικυρωθεί  από 
δικηγόρο (Άρθρο 1 Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α), συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην 
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Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο 
προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

8.2. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε 
αυστηρά τεχνικός όρος  για τον οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική,  
μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση 
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 

Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να 
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

8.3. Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 
κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων 
ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από 
και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος  ή/και 
αναδόχου και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα 
ή/και τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 9ο 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση 

 
Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς:  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα 
πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.  Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της 
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές και σε καταφατική 
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές 
για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
β).Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. 
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών:  
 Κατά την κρίση της Επιτροπής, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς,  ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος με τις  τεχνικές προδιαγραφές και ο φάκελος με την 
οικονομική προσφορά,  μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται,  η τεχνική και η  οικονομική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν  σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. 
 
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16, η 
αναθέτουσα αρχή, μπορεί να καλεί εγγράφως, τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
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διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7), ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.    
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.   
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύμφωνα με τις παραγράφους του 
παρόντος άρθρου και τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική για την 
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
Τα αποτελέσματα του  ανωτέρω σταδίου  επικυρώνονται με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας (Δ.Σ.),  η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια  του 
αρμόδιου οργάνου  στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.  Κατά της απόφασης αυτής χωρεί 
ένσταση σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.4412/2016.   
 
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης: 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την επικύρωση από το αρμόδιο όργανο, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
καθορίζονται στα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής,  ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, για 
τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
β) Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης μετά από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής. Τα δικαιολογητικά ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, κοινοποιείται η απόφαση 
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κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται με την ίδια διαδικασία στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

Άρθρο 10ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, 
προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

 
10.1. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί μέχρι έξι μήνες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 
10.2. Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου έγγραφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παραπάνω περίπτωσης α(1). 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της παραπάνω περ. α(2) ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω περ. α(3). 

(3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
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ειδοποίησης. 
 

10.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος, 
αντίστοιχα. 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 
και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των  προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης α(1) του παρόντος. 

(4) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 ν. 
4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρί ς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

(5) Υ.Δ. ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού: 
α) αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016,  
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 
θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016,  
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
η) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του 

(6) Δικαιολογητικά σύστασής τους. 
 

10.4. Οι Συνεταιρισμοί: 
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(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α(1) του παρόντος. 

(2) Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων α(2) και α(3) εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παραπάνω περίπτωσης β(2), εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης γ(2). 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

(4) Δικαιολογητικά σύστασής τους. 
 

10.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 
χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι, στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση υποβολής 
κοινής προσφοράς, από ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών), όλα τα αναφερόμενα στο 
παρόν σημείο της Διακήρυξης πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα υποβάλλονται 
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 
Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τους προσφέροντες συμπληρώσεις, ή 
αποσαφηνίσεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες δεν 
ανταποκριθούν, αποκλείονται του διαγωνισμού. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

1. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως ακολούθως: 

 Για τους ημεδαπούς με ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία 
θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού όσο και ότι ο 
προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

 Για τους αλλοδαπούς με Ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
προσφέροντος στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης των συγκεκριμένων 
εγγράφων όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση 
σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη 
Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο  ανάλογης αποδεικτικής 
αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 

Άρθρο 11  
Εγγυήσεις 

 
11.1. Εγγύηση συμμετοχής 

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

11.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο μειοδότης υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει ΕΓΓΥΗΣΗ 
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ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Σε περιπτώσεις Κοινοπραξιών, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές από κάθε μέλος της 
Κοινοπραξίας, το άθροισμα των εγγυητικών αυτών επιστολών θα ισούται με το ποσό της 
εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε 
αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των 
μελών της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας. 

Ειδικότερα οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 
με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό 
το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και 
ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο 
Φ.Π.Α. 
β) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που  περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον Επιχείρηση προς τον οποίο απευθύνεται. 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση. 
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προς εκτέλεση υπηρεσία . 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. που έχει συνάψει τη 
σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. που διενεργεί το διαγωνισμό. Το 
σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
γ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου 
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
δ) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται  σε  δύο επί πλέον 
μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης. 

ε) Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η 
πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό 
και υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

 

Άρθρο 12ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Κατά την παρούσα διαδικασία ανάθεσης μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από προμηθευτές 
σύμφωνα με τα παρακάτω : 
1/. σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.), η 
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προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 
διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2/. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/2017, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

3/. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 
η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
όργανο (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.). 

 
Άρθρο 13ο 

Πλημμελείς 
εργασίες 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προξενήσει στην Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 
και σε τρίτους από υπαιτιότητά του εξαιτίας πλημμελούς εργασίας . 

Είναι δε υποχρεωμένος να αποκαθιστά άμεσα οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται εξαιτίας 
δικών του πλημμελών εργασιών. Σε αντίθετη δε περίπτωση, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. θα αποκαθιστά τις 
ζημιές αυτές για λογαριασμό και εις βάρος του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 14ο 
Πληρωμή - Κρατήσεις 

1.Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται μετά τον ποιοτικό έλεγχο της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της απαιτούμενης βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια επιτροπή 
2.Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. τα σχετικά τιμολόγια και 
τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
3.Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις ισχύουν κατά το χρόνο 
που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, εκτός από τον ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 

Άρθρο 15ο 
Πληροφορί

ες 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τον διαγωνισμό, τον τρόπο κτήσης των 
εντύπων κ.α., από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 
2493025444 καθώς και στην δ/νση www.deyael.gr Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη μελέτης, θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (www.deyael.gr)- από όπου μπορούν οι 
ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ., οι 
ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να 
γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη 
διεύθυνση info@deyael.gr προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-
ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης στην 
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. των στοιχείων κάποιου ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. δεν 
ευθύνεται σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο για μη έγκαιρη ενημέρωση του 
συγκεκριμένου ενδιαφερόμενου. 

 

Άρθρο 16o 

Δημοσιότητα 
Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού: Θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή 

http://www.deyael.gr/
mailto:info@deyael.gr
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εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στο Νομό, και θα αναρτηθεί στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.. 
Επιπλέον, η παρούσα Διακήρυξη, η περίληψη Διακήρυξης, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό 
τόπο του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών καθώς στον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 
(www.deyael.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης καθώς και τυχόν 
επαναλήψεων του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 17
ο

 
Διαφορές Διακήρυξης Νόμων - Επίλυση διαφορών 

Όταν η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφεια υπερισχύει ο Ν. 4412/2017. Όταν η διακήρυξη δεν 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο νοείται ότι ισχύει ο Ν. 4412/2017. 
Τυχόν διαφορές που μπορεί να ανακύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. 
και 

προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις στο προοίμιο 
της παρούσας διακήρυξης 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
 
 

ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

http://www.deyael.gr/

		2019-07-18T11:13:33+0300
	ANESTIS SERETIDIS




