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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Δήμος Ιητών (εφεξής Υπηρεσία ή Δήμος) προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με 

αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε 

λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης ταχυδιυλιστηρίου και 

της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών». 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία πενήντα πέντε (55) ημερών, 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

1.1 Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «GR02 - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 

2009-2014, με ποσοστό χρηματοδότησης 85% από τον ΧΜ ΕΟΧ και 15% από Εθνικούς 

Πόρους, διέπεται δε από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της 

Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/09 της Επιτροπής και ισχύει. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28.11.2007 «για 

τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την 

αναθεώρηση του CPV. 

3. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά με το 

κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων, οι οποίες δεν 

καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09.07.2008 για τον καθορισμό των 

απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 

προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 

Συμβουλίου», όπως ισχύει σήμερα. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1336/2013 της 13.12.2013 για την τροποποίηση των 

οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων. 

6. Την υπ’ αριθμ. 11389/93 Υπουργική Απόφαση «περί ενιαίου κανονισμού 

προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 185)», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, 

αναλογικά και συμπληρωματικά, και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του 

ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ Α/64/16.03.2007). 

7. Το ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 

8. Το ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. 

9. Το ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05.06.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

12. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Το Ν. 2859/2000, (ΦΕΚ 248/Α/07.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14.  Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
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15. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007), «Καταχώρησης δημοσιεύσεων 

των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «Διαχείριση , έλεγχος  και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 

2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Την Υπουργική Απόφαση 9814/20.05.2013 (ΦΕΚ 1222/Β/20.05.2013) «Καθορισμός 

ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

18. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 13289/07.08.2015 (ΦΕΚ 1716/Β/17.08.2015) του 

Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 

τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου». 

19. Το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 

20. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως κάθε φορά ισχύει. 

21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

22. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

23. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», ο οποίος καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000. 

24. Το Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α/12.03.2012), «Δίκαιη δίκη και διάρκεια αυτής», άρθρο 63 

«Τροποποίηση Ν. 3886/2010». 

25. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

26. Το Ν. 4072/2012 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος..»,  

άρθρο 242 «Τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ Ν. 3614/2007».  
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27. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 

10 και το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) άρθρο 238 παρ. 2β και ισχύει. 

28. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», ειδικά το άρθρο 

26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

29. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013), Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις 

του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των 

Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 

Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση 

Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ 

του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης 

Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης 

µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση 

αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των 

Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

30. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

31. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.04.2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού 

Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις». 

32. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (παρ. Ζ) (3). 

33. Την με αρ. πρωτ. Π1/5442/04.03.2014 εγκύκλιο με θέμα «ενημέρωση για το Εθνικό 

Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

34. Την ΥΑ με αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

35. Το Ν. 4250/2014, άρθρο 1, παρ. 2 (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο με αριθμ. 

3699/10-9-2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). 
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36. Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

37. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

38. Την ΥΑ με αριθμ. Π1/358/27.01.1999 ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π 

προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σε 

συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη. 

39. Το Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673 / 23-8-2007) «περί των 

Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν.3414». 

40. Το Π.Δ. 82/96 (κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2338/95) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 

Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» 

41. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Αρ. Φύλλου 237 της 5 Δεκεμβρίου 2012. 

42. Το Ν. 2339/01 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3854/10, το Ν.4042/12 και την 

ΚΥΑ23615/651/ΕΕ.103/2014. 

43. Το Ν. 3464/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. 

44. Το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/06.11.2013) « Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων και 

άλλες διατάξεις», (άρθρο 9 παρ.4β). 

45. Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 

Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 

στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/97». 

46. Την ΚΥΑ Αριθ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275/2014, περί Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 (ΦΕΚ 781/Β/28.03.2014). 

47. Το από 07.11.2011 Μνημόνιο Κατανοήσεως (Memorandum of Understanding) για 

την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014 μεταξύ της Δημοκρατίας της 

Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της 

Ελληνικής Δημοκρατίας. 

48. Τον από 18.01.2011 «Κανονισμό για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014» 

(“Regulation on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial 
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Mechanism 2009-2014”), όπως αυτός υιοθετήθηκε από την Επιτροπή ΧΜ βάσει του 

άρθρου 8.8 του Πρωτοκόλλου 38b της Συμφωνίας ΕΟΧ. 

49. Τις λοιπές κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν θεσπισθεί και υιοθετηθεί από την 

Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014. 

50. Την Απόφαση Αριθμ. 37193:/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 679/2014 του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Συγχρηματοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ ως Διαχειριστή (Programme 

Operator) του Προγράμματος με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και 

Εσωτερικών Υδάτων» στο πλαίσιο της προγραμματικής ενότητας: «Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» που υλοποιείται από πόρους του 

Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 

2009 − 2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 

2072/Β/29.07.2014). 

51. Την με αρ. πρωτ. 140914/02.09.2015 Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Ένταξη της Πράξης στο 

Πρόγραμμα «GR02 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014. 

52. Την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(ΑΔΑ:6ΔΜΝ4653Ο7-1ΤΩ) της 16ης/11/2015, με βάση την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της Ε0758 και καθορίστηκαν τα συνολικά οικονομικά στοιχεία της ΣΑ 

Ε0758 Τροπ. 1. 

53. Την 1/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιητών ορισμού επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση. 

54. Την 1/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ιητών ορισμού επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών. 

55. Τις με αριθμ. 201/2015 και 23/2016 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της 

οικονομικής επιτροπής αντίστοιχα του Δήμου Ιητών για τη διενέργεια του Ανοιχτού 

δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» και την έγκριση της μελέτης και των 

όρων δημοπράτησης της εν λόγω προμήθειας. 

56. Την με αριθμ. πρωτ. 141339 / 22.12.2015  διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τα σχέδια 
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των τευχών δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.). 

1.2 Ο Διαγωνισμός αφορά στην «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης, ταχυδιυλιστηρίου και της 

ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών», δοκιμασμένο και έτοιμο 

για λειτουργική χρήση.  

Περιλαμβάνει την αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος 

αφαλάτωσης, χλωρίωσης και του ταχυδιυλιστηρίου στο Δήμο Ιητών. 

 Οι βασικοί στόχοι της προμήθειας είναι:  

• η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού 

• η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων (μέσω της εξασφάλισης πόσιμου 

αποθέματος 

• η βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων όπως των όμβριων υδάτων και του 

υδροφόρου ορίζοντα 

Το έργο περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια ελέγχου 

λειτουργικότητας στο εργοστάσιο, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο του 

έργου, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο του έργου, τις μετακινήσεις και 

ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου 

του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και τα σχέδια και στις απαιτούμενες 

εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, τη δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα τριάντα (30) 

ημερών, την επί 24ώρου βάσεως λειτουργία του συστήματος επί 30 ημέρες και την 

εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος. 

1.3 Αναθέτουσα αρχή (κύριος του έργου ή εργοδότης) είναι ο Δήμος Ιητών και διευθύνουσα 

υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Αναθέτουσα Αρχή 

2.1  Η παρούσα διακήρυξη εκδίδεται από το Δήμο Ιητών δυνάμει της απόφασης της 

οικονομικής επιτροπής της Υπηρεσίας με αριθμό 23/2016. 
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2.2  Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου είναι ο Δήμος Ιητών. 

2.3 Η έδρα της Υπηρεσίας είναι ο Δήμος Ιητών:  

Ίος, 

84001, Ν. Ίος, Κυκλάδες 

Τηλ.: (22863) 60400 

Fax: (22860) 91228 

e-mail: info@dimosios.gr 

2.4 Αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας είναι ο κ. Αναστάσιος Ναυπλιώτης, τηλ. 22863-60416 

και φαξ 22860-91228. 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

3.1 Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι: Εξακόσιες δέκα χιλιάδες Ευρώ (610.000,00 €) 

χωρίς τον ΦΠΑ. 

3.2 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.3 Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2009 – 2014 και το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  Συμβατικά στοιχεία 

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. 

Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της σύμβασης με τη σειρά ισχύος είναι: 

α.  Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 

β.  Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

γ.  Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ.  Η Τεχνική Περιγραφή 

ε.  Οι Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας με τα παραρτήματά τους 
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στ.  Η προσφορά του προμηθευτή (προϋπολογισμός - τιμολόγιο - τεχνικά και λοιπά 

στοιχεία). 

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι εάν η προσφορά του προμηθευτή έρχεται σε ασυμφωνία σε 

ορισμένα σημεία με τα συμβατικά τεύχη της Υπηρεσίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 

με δικές του δαπάνες και χωρίς αύξηση του τιμήματός του μετά την ανάληψη της προμήθειας 

να καλύψει τις ασυμφωνίες αυτές. 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ημερομηνίες δημοσίευσης της προκήρυξης 

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, ήτοι σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές 

εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, μία τοπική (ημερήσια ή εβδομαδιαία) εφημερίδα και σε δύο 

ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε δύο 

τουλάχιστον νησιά (Ν. 3548/2007, άρθρο 3 παρ. 1.δ.). 

Η δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο γίνεται μετά την ημερομηνία 

αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού στάλθηκε για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4/4/2016 και 

θα δημοσιευτεί: 

1. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 

στις 08/04/2016 

2. Στον Ελληνικό τύπο σε: 

1. δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Γενική Δημοπρασιών 

και Εφημερίδα δημοπρασιών & πλειστηριασμών ), στις 06/04/2016 (τελευταία 

δημοσίευση) 

2. τρεις ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες: (Κοινή γνώμη , Κυκλαδική )στις  06/04/2016  

(τελευταία δημοσίευση),και (ο λόγος των Κυκλάδων ) στις 07/04/2016 

3. Η περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα www.ios.gr του Δήμου. 

Επίσης, εστάλη στα επιμελητήρια της χώρας, τους συνδέσμους και τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας για ενημέρωση.  

4. Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στο Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα 

«Διαύγεια») αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις 1/4/2016 

και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ω4ΛΩΕΠ-74Υ  

5. Η περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
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6. Η Διακήρυξη καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμα 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο, στη 

δε Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Χρόνος - Τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗΔΗΣ 
7/4/2016 

20/05/2016 

Ημέρα Παρασκευή 

& ώρα 07:00 π.μ. 

30/05/2016 

Ημέρα Δευτέρα 

& ώρα 12:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτική ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/16 και του άρθρου 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, 

ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται 

από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας: 

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και 

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 

υπηρεσία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Ο Δήμος θα απαντήσει 

ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

διαστήματος, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των προσφορών. 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων θα πρέπει να 

απευθύνονται στον οριζόμενο υπεύθυνο του Έργου όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο της 

διακήρυξης. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου. 
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Όριο στις διευκρινίσεις αποτελεί η μη ουσιώδης τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 

οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις από τη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη 

επαγγελματική επάρκεια. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή 

ενώσεις τους, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-

Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών 

που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ και ασκούν 

επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, 

εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική Ένωση. Για την περίπτωση 

κοινοπραξιών προμηθευτών ή ένωσης προμηθευτών, τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης 

ευθύνονται απέναντι στην Υπηρεσία αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε υποχρέωση που 

απορρέει από τη σύμβαση ή από το νόμο. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφοράς. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη 

σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

8.1 Απαράβατοι όροι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό των παραπάνω διαγωνιζομένων είναι: 

α) Η συνεργασία με οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού Προγραμματιζόμενων 

Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) και συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού SCADA διαχείρισης 

ύδρευσης. Η συνεργασία αυτή θα επιβεβαιώνεται με πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση – (μετά 

την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει 

αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη), στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι η προμήθεια των 

υλικών και συστημάτων θα γίνει από τον οίκο του παραπάνω συστήματος αυτοματισμού. 

Επίσης, θα προσκομίσει και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οίκου 

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά  - βεβαιώσεις, στην οποία θα 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
        ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015 

 

16 

 

βεβαιώνεται η προηγούμενη χρήση των προσφερόμενων PLC σε αντίστοιχα συστήματα σε 

οποιαδήποτε χώρα, η τεχνογνωσία του οίκου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Ο κατασκευαστής P.L.C. θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 

- Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό και 

πλήρη σειρά συσκευών και υλικών/ συστημάτων υποστήριξης. 

- APPROVALS (πιστοποιητικά επάρκειας) προέλευσης UL, BV, RINΑ, ABS 

- Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, κατασκευή, 

παραγωγή, δοκιμές τύπου σειράς γίνονται σύμφωνα με την οδηγία IEC 1131-2. 

β) Η αποκλειστική σύμπραξη με οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού 

επικοινωνιών. Η σύμπραξη αυτή θα επιβεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία 

θα αναφέρεται ρητά ότι η ανάπτυξη του λογισμικού, η μελέτη και η θέση σε λειτουργία, θα γίνει 

από τον οίκο ανάπτυξης λογισμικού. Επίσης, εκτός από την συμβολαιογραφική πράξη θα 

προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του οίκου, στην οποία θα βεβαιώνεται η χρήση των 

κρίσιμων δομικών στοιχείων της προσφερόμενης λύσης (λογισμικό P.L.C, λογισμικό 

διαχείρισης δεδομένων καταγραφικού, λογισμικό Επικοινωνιών, λογισμικό Εποπτικού 

Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων) σε αντίστοιχα συστήματα σε οποιαδήποτε χώρα, η 

τεχνογνωσία του οίκου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Ο Οίκος Ανάπτυξης Λογισμικού θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 

- Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό για 

μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ή μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων 

πληροφορικής γενικότερα. 

- Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει τρεις (3) τουλάχιστον εφαρμογές σε αντίστοιχα έργα 

τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ύδρευσης τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπου το κάθε έργο θα 

περιλαμβάνει ένα (1) Κεντρικό Σταθμό ελέγχου και δέκα (10) Τοπικούς Σταθμούς τουλάχιστον 

και έχει ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. 

Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την υποβολή υποχρεωτικά αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής 

εκτέλεσης από τους κυρίους των έργων. 
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γ) Ο διαγωνιζόμενος θα διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό για μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή έργων 

πληροφορικής ή τεχνικών έργων. Επιπλέον πρέπει να προσκομίσει: 

- Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η συμβατότητα του προσφερόμενου υλικού 

και λογισμικού με το σύστημα συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού SCADA διαχείρισης 

ύδρευσης του Δήμου Ιητών, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Ελέγχου. 

δ) Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω συμπράξεις και οι αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις 

δεν απαιτούνται όταν στο διαγωνισμό συμμετέχει για το α, ο ίδιος ο οίκος κατασκευής P.L.C. 

και συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού ή ο αντιπρόσωπός του και για το β, ο ίδιος ο 

οίκος ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών & λογισμικού επικοινωνιών. Τα υπόλοιπα 

αναφερόμενα παραπάνω για α και β, υπεύθυνες δηλώσεις, συμβολαιογραφική δέσμευση 

οίκου λογισμικού κλπ είναι απαραίτητα. 

Η σχέση του διαγωνιζόμενου με τον οίκο κατασκευής PLC και τον οίκο ανάπτυξης λογισμικών, 

τεκμαίρεται από τις ζητούμενες παραπάνω συμβολαιογραφικές πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν 

το διαγωνιζόμενο να συνεργαστεί σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος της συγκεκριμένης 

προμήθειας με τον οίκο κατασκευής PLC και SCADA και τον οίκο ανάπτυξης λογισμικού, ώστε 

να εξασφαλισθεί στην αναθέτουσα αρχή η απρόσκοπτη και ορθή υλοποίηση της προμήθειας.  

Πέραν των συμβολαιογραφικών πράξεων που θα εξασφαλίζουν τη συνεργασία, πρέπει να 

κατατεθούν αντίστοιχα αμοιβαίες υπεύθυνες δηλώσεις μεταξύ του ενδιαφερόμενου – 

διαγωνιζόμενου με τον «οίκο κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού 

Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (P.L.C) και συστημάτων τηλελέγχου & τηλεχειρισμού 

SCADA» και τον «οίκο ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών», στις 

οποίες θα διευκρινίζεται και ρυθμίζεται η τριμερής μεταξύ τους σχέση. Στις υπεύθυνες 

δηλώσεις εκτός των άλλων πρέπει να αναφέρεται ότι οι συνεργαζόμενοι οίκοι, δεν θα έχουν 

καμιά αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η μεταξύ τους αμοιβή είναι προσυμφωνημένη, 

ότι θα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών και υποστήριξης των προϊόντων για το χρονικό 

διάστημα, που προσφέρεται στην Τεχνική προσφορά του μετά την Οριστική Ποιοτική και 

Ποσοτική Παραλαβή του έργου και ότι δεν πρέπει να υπάρχει αποκλειστικότητα (ΔΕΚ C-

538/07) με τον Οίκο συνεχώς παρά μόνον κατά τη χρονική διάρκεια του έργου. 
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Περίπτωση συνεργασίας πρέπει να αποκλείεται μόνον στην περίπτωση που ο Οίκος 

συμμετέχει ισότιμα ως Υποψήφιος στον διαγωνισμό. 

ε) Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικά εν ισχύ πιστοποιητικά Αριθμού 

Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π) του προσφερόμενου εξοπλισμού PLC, μονάδων ράδιο-

επικοινωνίας (GSM και UHF Modems) και κεραιών ράδιο-επικοινωνίας.  

8.2 Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους: 

α) - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και το 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

- Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

- Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για 

ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 

και δόλιας χρεοκοπίας. 

- Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη παροχή 

των πληροφοριών αυτών. 

β) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

γ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
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δ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική του συμπεριφορά. 

ε) Έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς προμηθειών στο Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του 

Υπουργείου Ανάπτυξης λόγω καταδίκης του με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική του διαγωγή ή υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το 

οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

στ)  δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 

ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών 

σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 

η) Αποκλείεται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της Διακήρυξης. 

θ) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

ι) Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού 

προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα 

διαγωνιζομένων). 

ια) Δεν γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή 

εμπορικών), που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ' όσον δεν 

είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας 

ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο διαγωνιζόμενος δεν εμπίπτει στις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο α) και στα σημεία β), γ), δ), στ), και ζ): 
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• Για τα σημεία α), β), γ) και δ) την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου (έκδοσης 

τελευταίου τριμήνου) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) της χώρας 

εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. 

• Για τα σημεία στ) και ζ) πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους μέλους. 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος μέλος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό που να 

καλύπτει τις περιπτώσεις α), β) γ) και δ), αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι: 

-  Φυσικά πρόσωπα 

-  Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

-  Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

-  Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ για Α.Ε. 

-  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 

Στο απαιτούμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα πρέπει να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:  

α) Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

και 

β) Τα υπό σημείο α) αδικήματα της παραπάνω παραγράφου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Διεξαγωγή του διαγωνισμού - Φάκελος προσφοράς 

Με την υποβολή της Ηλεκτρονικής Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 
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νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389, 

ΦΕΚ 185/Β/23.03.1993). 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με 

τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται), πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που εκδίδονται / συντάσσονται από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της 

ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους 

φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς. 

Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της Προσφοράς. 
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Περιεχόμενα Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Χρόνος ισχύος προσφορών 

10.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού 

χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω 

προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. 

Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, 

αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και σε περίπτωση που 

αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής 

τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που 

αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω 

αυτό διάστημα.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
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παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Εγγυήσεις 

11.1 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 και από βεβαίωση του προσώπου που εξέδωσε 

την Εγγυητική Επιστολή, ότι συμφωνεί με την απόδοσή της στην ελληνική. Σε περίπτωση που 

η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης Εγγυητικής Επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην 

ελληνική, η μετάφρασή του στην ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

11.2 Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 

νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή). 

11.3 Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α) Την ημερομηνία έκδοσης 

β) Τον εκδότη 

γ) Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται 

δ) Τον αριθμό της εγγύησης 

ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ) Τον τίτλο της προμήθειας για την οποία παρέχεται η εγγύηση,  

η) Τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, ββ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
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Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, γγ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, δδ) Ο εκδότης της 

εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό που πρέπει να υποβληθεί πριν 

από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Καθεμία από τις παρακάτω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες 

εγγυητικές επιστολές, των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης 

εγγύησης. 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 

160/Α/08.08.2014) και το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ (της Υπουργικής Απόφασης 

11389/08.03.1993 – ΦΕΚ 185/Β/23.03.1993) στο βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό. 

11.4 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς απαιτείται, με ποινή 

αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσό δώδεκα χιλιάδες διακόσια 

Ευρώ (12.200€). 

α) Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 11.3 και τα 

ακόλουθα:  

(Ι) Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον τίτλο της ζητούμενης 

προμήθειας. 

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα 

επιπλέον από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς) και τη δυνατότητα παράτασής της. 

β) Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

- ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη την 

δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

- ο αριθμός της διακήρυξης 

- το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
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- η ημερομηνία έκδοσής της 

- τα στοιχεία του Υποψηφίου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων που 

περιγράφονται στην παράγραφο 11.3 μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός 5 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Υποψηφίου από την Υπηρεσία. 

Η διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών ορίζεται σε επτά (7) τουλάχιστον 

ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

11.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

α) Ο Υποψήφιος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.11.3 και τα 

ακόλουθα:  

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την περιγραφή της ζητούμενης προμήθειας και  

(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 

παράδοσης του έργου κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Αναθέτουσα αρχή 

υποχρεούται να παραλάβει οριστικά την προσφερόμενη προμήθεια πλέον τεσσάρων (4) 

μηνών. 

11.6 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στον Υποψήφιο στον οποίο κατακυρώθηκε ή 

ανατέθηκε η ζητούμενη προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι 

εγγυήσεις των λοιπών Υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ανάθεσης. Η εγγύηση 

συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς 

και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. 
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11.7 Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών 

επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης 

και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής σε αυτή. Καθεμία από τις εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων 

των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

11.8 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή της προσφερόμενης προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους και ύστερα από την κατάθεση της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. Σε περίπτωση που από την προκήρυξη και τη σύμβαση προβλέπεται ότι η 

ζητούμενη προμήθεια παραδίδεται κατά ολοκληρωμένα τμήματα, οι εγγυήσεις 

αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των τμημάτων που 

παραλήφθηκαν οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

11.9 Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις 

της παρ. 7 του άρθρου 13.3 της παρούσας ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο πριν από την κατακύρωση ένα η 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσας, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του.  

11.10 Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει 

εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει προσηκόντως οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή 

του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου μετά την έκδοση σχετικής 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.11 Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

υποδείγματα του Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. 

11.12 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
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Ο Ανάδοχος μετά την έγκριση οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

λειτουργίας, έτσι ώστε να προχωρήσει η αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Ο 

χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται να ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή και θα έχει 

διάρκεια όση ορίζεται στην προσφορά του διαγωνιζόμενου και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι 

μικρότερος από τον ελάχιστο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται στα τεύχη 

δημοπράτησης. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί κατ’ ελάχιστο όσα 

περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή καθώς και όσα περιγράφει ο ίδιος στην προσφορά 

του. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων της σύμβασης, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 

7% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή 

μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου του φορέα. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που προσφέρεται στην 

Τεχνική Προσφορά και αφορά το διάστημα μετά την οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή 

του έργου. Ο προσφερόμενος αυτός χρόνος αξιολογείται. 

Με την συμπλήρωση του ήμισυ προσφερόμενου χρόνου καλής λειτουργίας θα συνταχθεί το 

1ο πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής καλής λειτουργίας και θα επιστραφεί το 50% της 

εγγύησης καλής λειτουργίας. Το εναπομείναν 50% θα επιστραφεί μετά τη λήξη του 

υπολειπόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής της καλής λειτουργίας και λύσης της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

11.13 Εγγύηση προκαταβολής 

Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο, τότε του χορηγείται προκαταβολή η οποία είναι έντοκη 

και μπορεί να φτάνει μέχρι το 30% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 11.5 της παρούσας καλύπτει και την παροχή 

ισόποσης προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος τη οποίας θα καλύπτει την διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 

προκαταβολής (άρ. 157 § 1δ Ν. 4281/2014 και άρθ. 25, παρ. 15 του Ν.3614/2007, όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθ. 4ο του Ν.4156/2013). 

Η προκαταβολή επιβαρύνεται από την καταβολή της  με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 

απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 

(ΦΕΚ 247Α) και ακολουθεί τη διακύμανση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 
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Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0.25 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την 

έκδοση της 2/51.557/0026/10.0.01 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. 

Η εγγυητική προκαταβολής θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου 

επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης  ή μη παράδοσης 

των ειδών που προβλέπει η σύμβαση. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 26, 

παρ. 3 εδ. 11 του ΕΚΠΟΤΑ να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης  κατά 

το χρόνο που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει την προμήθεια, πλέον δύο (2) 

μήνες. 

Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Τόπος παράδοσης - Προθεσμία περατώσεως 

12.1 Ο τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στα σημεία 

που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

12.2 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε Έξι (6) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

13.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά, καθώς και η τεχνική προσφορά. 

13.2 Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του 

κυρίως φακέλου της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά στην 

ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή 

αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στο 
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άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ως επίσημη 

μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης 

μετάφρασης. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 

του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05, η επιχείρηση που συμμετέχει 

στο διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του 

ίδιου νόμου. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών 

(άρθ. 3 του N. 4250/14, ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 

και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

Ιητών, ο οποίος διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα έντυπα δικαιολογητικά. Το διαβιβαστικό με τα συνοδευόμενα έντυπα 

δικαιολογητικά θα απευθύνεται στο Δήμο Ιητών, Ίος, ΤΚ 84001, Ν. Ίος, Κυκλάδες. Προς: Την 

επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε 

λειτουργία αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης, ταχυδιυλιστηρίου και 

της ποιότητας παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Ιητών». 

13.3 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:  

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 

παρούσας. 

2.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την μορφή επιστολής προς την 

Αναθέτουσα Αρχή), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή/και νομικά 

πρόσωπα που απαρτίζουν τον υποψήφιο Ανάδοχο/Προσφέροντα και που 

υποβάλλουν την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Προσφέροντα (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων και από τους 
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νόμιμους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται 

επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος 

κάθε μέλους και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης. 

3.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποχρεωτικά συνεργαζόμενων οίκων 

κατασκευής ή αντιπροσώπευσης εξοπλισμού Προγραμματιζόμενων Λογικών 

Ελεγκτών (P.L.C) και συστημάτων τήλε-ελέγχου & τηλεχειρισμού SCADA διαχείρισης 

ύδρευσης και οίκων ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών και λογισμικού επικοινωνιών 

και οίκων, όπως αναλύονται στο αρ. 8 της παρούσας. 

4.  Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 15 στοιχεία κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής. 

Εκτός των ανωτέρω: 

13.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους Έλληνες πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους 

στο άρθρο 43 παρ 1 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα ότι: 

1. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα αδικήματα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
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28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α'305). 

 2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 

3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

4. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 14 της παρούσας. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους 

στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα ότι: 

(α) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

διαδικασία συνδιαλλαγής ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών. 

(β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση 

αναγκαστική διαχείριση, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

(γ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

(δ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

(ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου. 

(στ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας. 

(ζ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

14 της παρούσας. 
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3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 

ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 

του Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 

ότι: 

1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των 

τευχών δημοπράτησης που την απαρτίζουν. 

3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό 

προμήθεια είδος / είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.  

4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 

διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και η 

προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. 

6) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

7) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

8) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 

9) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

5.  Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

6.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα 

παρακάτω: 

 ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και 

σε κάθε άλλη αρχή. 

 η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

 ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας που προσφέρεται από τον ενδιαφερόμενο 

στην Τεχνική Προσφορά του και ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας (ο χρόνος αυτός δεν αποτιμάται σε κόστος αλλά προτείνεται στην 
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Τεχνική Προσφορά του ενδιαφερόμενου και αξιολογείται). 

 ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη την εγκατάσταση του συνολικού συστήματος. 

 ότι δεσμεύεται ότι η προσφερόμενη ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογής, 

συντήρηση, υποστήριξη και εκπαίδευση θα παρέχεται από τον ίδιο τον 

προμηθευτή ή τον συνεργαζόμενο με αυτόν οίκο με επιτελείο, συνεργείο και 

αποθέματα ανταλλακτικών σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 ότι δεσμεύεται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τους πηγαίους κώδικες του 

λογισμικού εφαρμογών.  

 

13.3.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους αλλοδαπούς πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο 

άρθρο 43 παρ 1 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα ότι: 

1. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα αδικήματα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 

της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 

76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με 

το Ν. 3424/2005 (Α'305). 
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 2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 

3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. 

4. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

14 της παρούσας. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο 

άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα ότι: 

(α) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

διαδικασία συνδιαλλαγής ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών. 

(β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση 

αναγκαστική διαχείριση, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

(γ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

(δ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. 

(ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που 

αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

(στ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσης. 

(ζ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

14 της παρούσας. 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
        ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015 

 

35 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική 

οργάνωση της χώρας εγκατάστασής του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 

ότι: 

1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των 

τευχών δημοπράτησης που την απαρτίζουν. 

3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό 

προμήθεια είδος / είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.  

4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 

διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και ότι η 

προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. 

6) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Για τους 

αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς 

αντίστοιχής αρχής. 

7) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

8) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 

9) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

5.  Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

6.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα παρακάτω: 

 ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και 

σε κάθε άλλη αρχή. 

 η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 
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 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

 ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας που προσφέρεται από τον ενδιαφερόμενο 

στην Τεχνική Προσφορά του και ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας (ο χρόνος αυτός δεν αποτιμάται σε κόστος αλλά προτείνεται στην 

Τεχνική Προσφορά του ενδιαφερόμενου και αξιολογείται). 

 ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη την εγκατάσταση του συνολικού συστήματος. 

 ότι δεσμεύεται ότι η προσφερόμενη ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογής, συντήρηση, 

υποστήριξη και εκπαίδευση θα παρέχεται από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον 

συνεργαζόμενο με αυτόν οίκο με επιτελείο, συνεργείο και αποθέματα 

ανταλλακτικών σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 ότι δεσμεύεται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τους πηγαίους κώδικες του 

λογισμικού εφαρμογών. 

 

13.3.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής για νομικά πρόσωπα, αλλοδαπά και ημεδαπά 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του 

προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου 

νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 

1 και του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα ότι: 

1. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα αδικήματα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 

της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 
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• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91/308/E0K του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 

76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το 

Ν. 3424/2005 (Α'305). 

2. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. 

3. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητα. 

4. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

14 της παρούσας. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, η οποία θα φέρει 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του 

προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου 

νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 

2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα: 

(α) δεν έχει/έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή 

του, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν είναι ένοχος 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά 

την εφαρμογή της παρούσας. 

(β) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, διαδικασία συνδιαλλαγής, 

παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή 

εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής του, 

(γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ανοίγματος διαδικασίας 
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συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

του, 

(δ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν 

στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) του ιδίου και του 

προσωπικού του και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις 

διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

(ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

ανωτέρω δικαιολογητικών (εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση) κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

14 της παρούσας. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει τα 

παρακάτω: 

- τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 

υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό 

άλλη ανάλογη διαδικασία.   

- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε  ισχύει ή υπό ειδική 

εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, 

ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων (για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα), ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

4.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι 

είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή ισοδύναμη επαγγελματική 

οργάνωση της χώρας εγκατάστασής του, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του. 

5.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα παρακάτω: 

 ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε 

κάθε άλλη αρχή. 

 η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

 ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας που προσφέρεται από τον ενδιαφερόμενο 

στην Τεχνική Προσφορά του και ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας 

(ο χρόνος αυτός δεν αποτιμάται σε κόστος αλλά προτείνεται στην Τεχνική 
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Προσφορά του ενδιαφερόμενου και αξιολογείται). 

 ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη την εγκατάσταση του συνολικού συστήματος. 

 ότι δεσμεύεται ότι η προσφερόμενη ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογής, συντήρηση, 

υποστήριξη και εκπαίδευση θα παρέχεται από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον 

συνεργαζόμενο με αυτόν οίκο με επιτελείο, συνεργείο και αποθέματα ανταλλακτικών 

σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

 ότι δεσμεύεται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τους πηγαίους κώδικες του 

λογισμικού εφαρμογών. 

6.  Τα Νομικά Πρόσωπα εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Ισχύον καταστατικό με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή κωδικοποιημένο καταστατικό (εφόσον υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 

προσώπου. 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που 

δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

6. Προκειμένου για Α.Ε.: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορίου και 

Τουρισμού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της εταιρείας (για 

εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 04.04.2011, η βεβαίωση αυτή πρέπει να 

προσκομίζεται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους 

Επιμελητηρίου), στην οποία  να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του 

καταστατικού της εταιρείας και το ισχύον καταστατικό.  

7. Προκειμένου για Ε.Π.Ε.: Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών) και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το 

οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

Προκειμένου για εταιρείες Ε.Π.Ε. που έχουν ιδρυθεί μετά τις 04.04.2011, τα ως άνω 
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έγγραφα πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου 

κατά τόπους Επιμελητηρίου. 

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 

νομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα 

να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 

με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. προσκομίζει:  

1. Το τελευταίο ισχύον καταστατικό με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Προκειμένου για εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά τις 04.04.2011, τα ως άνω έγγραφα 

πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά 

τόπους Επιμελητηρίου. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό 

της εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 04.04.2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη 

λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 

Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

1. Συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς 

και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού τους εταιρείας. 

2. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με 

τα ως άνω αναφερόμενα, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας 

ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία 

τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ 

καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται ανωτέρω για τους 

ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, 

από την οποία προκύπτει ότι: α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και β) ο υποψήφιος 

πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 
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7.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

1) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 

οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των 

τευχών δημοπράτησης που την απαρτίζουν. 

3) Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό 

προμήθεια είδος / είδη στον τόπο που ορίζεται στη διακήρυξη.  

4) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 

διαγωνισμού ή υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

5) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και ότι η 

προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη.  

6) Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

7) Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του αποκλεισμού από τους 

διαγωνισμούς  προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Για τους αλλοδαπούς 

απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς αντίστοιχης αρχής. 

8) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

9) Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 

10) Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

 

13.3.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής των Συνεταιρισμών 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις (που 

αναφέρονται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συνεταιρισμού. 

2.  Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Συνεταιρισμού, από την οποία να προκύπτει η 

έγκρισή του για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι 

ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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13.3.5 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά πρέπει 

να κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και υπεύθυνες 

δηλώσεις (ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό 

/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  Δήλωση ή Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας προμηθευτών, 

στην οποία: 

 να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής 

του κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας προμηθευτών. 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του έργου 

(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης επί του 

συνόλου της προσφοράς.  

 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

 να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την 

εκπλήρωση του έργου. 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος (και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει) 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό 

και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος της 

Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις θα συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 28 της παρούσας Διακήρυξης. 
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Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά, για τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό. Έλλειψη έστω και ενός από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής αλλοδαπών φυσικών ή 

νομικών προσώπων: 

1) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια 

από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά πρέπει να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού 

ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη (η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον 

(υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά») ή, σε περίπτωση που στην 

χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος, 

που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. 

Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων. 

2)  Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην 

αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση 

θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και 

τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. Η ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του υποψηφίου 

Αναδόχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – 

Τεχνική προσφορά». 

3)  Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση δύναται αυτή να 

αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, νοείται για τους 

ημεδαπούς υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του 

νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού. Για τους αλλοδαπούς νοείται κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα 
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συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στα ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

4)  Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών 

αρχών και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, γίνονται δεκτά εφόσον 

είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής 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. Τα πρωτότυπα αυτά θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική 

υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ' 

εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια 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. 

Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε 

κειμένου συμμετέχοντος ή και αναδόχου στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και 

οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την 

επικοινωνία τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή τον ανάδοχο. 

5)  Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα 

επισυνάπτονται αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 14ο :  Έγγραφα Νομιμοποίησης – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 

παρούσας, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του Συστήματος, σε μορφή 

pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, επί ποινή αποκλεισμού. 
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Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

14.1 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι Έλληνες πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

 για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.01.1998, σελ. 1), 

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48), 

4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

•  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές για τον ίδιο και το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
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10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

14.2 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι αλλοδαποί πολίτες 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

 για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως: 
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1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.01.1998, σελ. 1),  

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48), 

4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

•  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
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πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του, 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

10. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

12. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί 

υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

14.3 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α) οι ομόρρυθμοι 

εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) οι διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: 

 για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ όπως: 
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1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

της 29.1.1998, σελ. 1),  

2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 

(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48), 

4. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 

την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και 

τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305), 

•  για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 

νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
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πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 

κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ως και τους 

αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλισης διαχειριστών της Ο.Ε., της Ε.Ε., διαχειριστών 

Ε.Π.Ε. ή του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Α.Ε. (σύμφωνα με το 

ΦΕΚ). 

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγουμένου πεδίου 11, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί 

είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 
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ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα 

λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

 

14.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 

προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) περί 
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προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
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πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του, 

από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της 

Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 

ως και τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλισης των διαχειριστών της Ο.Ε., της 

Ε.Ε., διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Α.Ε. 

12. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου πεδίου 11, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί 

είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

του δραστηριότητας,  

δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 
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ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

14. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα συνυποβληθεί 

υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

14.5 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι Συνεταιρισμοί 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του 

Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των 

νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, 
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κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό ως και τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλισης των 

νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών. 

13. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου πεδίου 12, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος και το προσωπικό που απασχολεί 

είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

14. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) Ο Συνεταιρισμός τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,  

β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,  

γ) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας,  

δ) Ο Συνεταιρισμός είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών του 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, 

ε) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την Υπηρεσία. 

15. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, έκδοσης μετά 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν 

στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου 

ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
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14.6 Δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβάλλουν οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός) που 

αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους της διακήρυξης. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό. 

Διευκρινίσεις  

(1) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια 

από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή στην περίπτωση όπου δεν τηρούνται στην αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, 

αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 

δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή, σε 

περίπτωση που στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στη 

βεβαίωση της αρχής του παρόντος εδαφίου, ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα 

πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη 

χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια 

για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους δικαιολογητικών. 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, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, το οποίο θα 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του 

Κ. Πολ. Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Η ένορκη βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) του υπόχρεου συνοδευόμενη από την ως άνω 

βεβαίωση αρχής της χώρας του υπόχρεου, πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 
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(2) Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του 

νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα με την μορφή που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης για την υποβολή τους.  

(3) Όσον αφορά στο απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε περίπτωση που φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 

pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

ΑΡΘΡΟ 15ο :  Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

15.1 Χρηματοοικονομική ικανότητα 

Για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της παραδεκτής συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι 

υποψήφιοι και κάθε μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης αυτών υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα 

παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά: 

α) Βεβαίωση Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόμενης επιχείρησης. 

Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι 

συνεργάζεται με τον προσφέροντα, δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας και  

ότι θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής 

θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 30% του προϋπολογισμού 

χωρίς ΦΠΑ της παρούσας προκήρυξης για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το ολικό ύψος του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2012, 2013, 2014) συνοδευόμενες 

από αντίστοιχους ισολογισμούς, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του συμμετέχοντα 

ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 

κύκλο εργασιών. Ο μέσος όρος των κύκλων εργασιών για τις δηλούμενες οικονομικές χρήσεις 

(2012+2013+2014) πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 

χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

Τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΠΔ. 

60/2007 με τα ζητούμενα στοιχεία στο Φάκελο Δικαιολογητικών. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
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προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις 

ποιοτικής επιλογής και δεν προχωρά η αξιολόγηση της προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου. 

15.2 Τεχνική – Επαγγελματική Ικανότητα 

Για τον έλεγχο της τεχνικής και επαγγελματικής καταλληλότητάς τους, οι υποψήφιοι και κάθε 

μέλος της κοινοπραξίας / ένωσης αυτών υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την 

προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα 

παρακάτω οριζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά: 

α) Αναλυτική περιγραφή εγκαταστημένων από τον Υποψήφιο όμοιων με το έργο της 

παρούσας, έργων τηλελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης. Στην απόδειξη της 

εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο περιπτώσεις κατασκευής τέτοιων συστημάτων την 

τελευταία πενταετία που βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων αρχών του 

εργοδότη (πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης). 

Η απαίτηση για εκτέλεση των παραπάνω αναφερόμενων συμβάσεων προμηθειών μπορεί να 

καλύπτεται και από το συνεργαζόμενο οίκο ανάπτυξης λογισμικού. 

Στην περίπτωση κοινοπραξιών / ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν προσφορά, τα 

ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ελέγχονται αθροιστικά.  

β)  Οργανόγραμμα προσωπικού που θα απασχοληθεί με το προσφερόμενο σύστημα και 

περιγραφή καθηκόντων για κάθε θέση εργασίας, είτε είναι ολικής, είτε μερικής απασχόλησης. 

γ) Υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή του προμηθευτή για την αποτελεσματική ανάπτυξη και 

υλοποίηση του έργου, όπως θα τεκμηριώνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της προσφοράς του. 

δ) Εγχειρίδια λειτουργίας, εγκαταστημένων από τον Υποψήφιο, έργων που υλοποιήθηκαν την 

τελευταία πενταετία. 

ε) Υπόδειγμα εγγράφων πιστοποίησης Factory Acceptance Tests (FAT) και Site Acceptance 

Tests (SAT) για τον έλεγχο λειτουργίας εφαρμογών PLC και συστημάτων SCADA. 

στ) Περιγραφή της οργάνωσης της εταιρείας σε ό,τι αφορά στην παροχή τεχνικής 

υποστήριξης και εξυπηρέτησης (service). 

Στην περίπτωση κοινοπραξιών/ενώσεων προμηθευτών που υποβάλλουν προσφορά, τα 

ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ελέγχονται αθροιστικά. 
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Οι διαγωνιζόμενοι για να καλύψουν ή/και να ενισχύσουν την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα 

μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων, που δεν 

μετέχουν ήδη στον διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, 

χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. 

 

Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι, για να ενισχύσουν την ως άνω τεχνική τους ικανότητα, 

στηριχθούν στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, θα πρέπει να 

υποβληθούν, από τον δανειστή τρίτο, είτε απόφαση του αρμοδίου οργάνου, προκειμένου για 

νομικό πρόσωπο, είτε υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο, στην οποία 

(απόφαση ή δήλωση) θα αναφέρονται η γνώση των όρων του διαγωνισμού, θα υποβληθούν 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις παραγράφους 13.3.1-13.3.5, η αποδοχή 

της συνεργασίας με τον διαγωνιζόμενο (μεμονωμένο ή ένωση ή κοινοπραξία), τα συγκεκριμένα 

μέσα που δανείζονται στον διαγωνιζόμενο, ο τρόπος διάθεσης αυτών (π.χ. με τη συμμετοχή 

κάποιων στελεχών στην ελάχιστη απαιτούμενη Ομάδα έργου ή/και τη διάθεση 

εξοπλισμού/υποδομών κ.ο.κ.) και η διαθεσιμότητα αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

σύμβασης. 

Σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής ικανότητας οι τρίτοι (επί ποινή αποκλεισμού των 

διαγωνιζομένων) δεν επιτρέπεται να δανείζουν την τεχνική τους ικανότητα σε περισσότερους 

από έναν διαγωνιζομένους. 

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού δεν επιτρέπεται διαγωνιζόμενος να είναι παράλληλα 

και δανειστής σε άλλο διαγωνιζόμενο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 

pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
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ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά (λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου) τα κάτωθι: 

i. Συμπληρωμένα όλα τα έντυπα και πίνακες που δίνονται στο τεύχος “ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ Α". 

ii. Σχέδια όπου παρουσιάζονται: 

 Συνολικό σύστημα τηλεμετρίας (Λογικό διάγραμμα σύνδεσης τοπικών σταθμών και 

σταθμών ελέγχου) 

 Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών 

 Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών ΚΣΕ  

 Ενδεικτικές γραφικές οθόνες για κάθε υποσύστημα 

 Ενδεικτικές εκτυπώσεις 

iii. Περιγραφή της μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειας.  

iv. Περιγραφή αυτοματοποιημένης λειτουργίας τοπικών  σταθμών (και μόνο  για τα 

τμήματα που είναι επιπλέον των προδιαγραφών της Υπηρεσίας). 

v. Αναλυτικός υπολογισμός των χρόνων σάρωσης των τοπικών σταθμών. 

vi. Διαδικασία δημιουργίας και τροποποίησης των οθονών της Βάσης Δεδομένων και του 

προγράμματος των Λογικών Επεξεργαστών. 

vii. Αναλυτικές προδιαγραφές εξοπλισμού των τοπικών σταθμών και σταθμών ελέγχου που 

θα περιλαμβάνει: 

 Ακριβή τύπο και ποσότητα 

 Ακριβή περιγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών 

 Συμφωνία με απαιτούμενες προδιαγραφές. 

viii. Αριθμός προσφερόμενων ψηφιακών/αναλογικών εισόδων/εξόδων σε κάθε τοπικό σταθμό 

δικτύου ύδρευσης και περιγραφή των δυνατοτήτων επέκτασής τους. Οι κεντρικές μονάδες 

και διαστάσεις των πινάκων και τα λοιπά στοιχεία των σταθμών θα έχουν από σήμερα τη 
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δυνατότητα να εξυπηρετηθούν και οι μελλοντικές είσοδοι/έξοδοι με τέτοιο τρόπο που να 

μην απαιτείται παρά μόνο η τοποθέτηση των αντίστοιχων καρτών εισόδου/εξόδου.  

ix. Επεκτασιμότητα του συνολικού προσφερόμενου συστήματος. 

x. Συμβατότητα με το υφιστάμενο σύστημα. 

xi. Υπολογισμός της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου συστήματος και των διαδικασιών 

που προβλέπει ο Ανάδοχος για να τη διασφαλίσει. 

xii. Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα υλοποίησης προμήθειας που περιλαμβάνει αναλυτικά 

τις διάφορες φάσεις υλοποίησής της. 

xiii. Αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, αριθμός ατόμων που απαιτείται να εκπαιδευτούν, 

βιβλιογραφική υποστήριξη σχετικά με το θέμα και υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

xiv. Διαδικασία και κατάλογος ειδικευμένου προσωπικού του προμηθευτή που θα λειτουργήσει 

δοκιμαστικά και επί 24ώρου βάσης το συνολικό σύστημα για χρονικό διάστημα 30 ημερών 

της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας. 

xv. Όροι εγγύησης-συντήρησης του προσφερόμενου συστήματος καθώς και πρόγραμμα 

προληπτικής συντήρησης για περίοδο τόση όση αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά και 

αφορά το χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

συστήματος (πέρας δοκιμαστικής λειτουργίας) που περιλαμβάνει και διαδικασία τεχνικής 

υποστήριξης 160 ωρών. 

xvi. Σχέδιο για τις ανωτέρω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών, καθώς 

και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν για διάρκεια σύμφωνα με την 

Τεχνική του προσφορά (που προσφέρει, αξιολογείται και τον βαρύνει) μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας (συστήματος), κατά την οποία ο 

ανάδοχος εξασφαλίζει και εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος. Ο χρόνος 

ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

των 24 ωρών. Προς το σκοπό αυτό ο προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την 

δυνατότητα σύνδεσης μέσω Modem με τον κεντρικό σταθμό ελέγχου του συστήματος από 

την έδρα της επιχείρησής του. 

xvii. Έγγραφη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή για τη δέσμευση 

εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και των 

αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση κάθε είδους για 

τουλάχιστον Δέκα έτη (10) από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. 

Στη βεβαίωση πρέπει να επισυνάπτεται και δήλωση δέσμευσης του μητρικού 

κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή 
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Ένωση (με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στα ελληνικά) για συνέχιση της διάθεσης 

των ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στην 

Αναθέτουσα Αρχή ακόμα και στις περιπτώσεις α) διακοπής της συνεργασίας του 

προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή. 

Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων 

κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν 

απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των 

διαφόρων υποσυστημάτων. 

Οι άνω έγγραφες βεβαιώσεις αποτελούν ουσιώδη απαίτηση της διακήρυξης για την 

ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού και αφορούν στον 

παρακάτω βασικό εξοπλισμό: 

 PLC 

 Αναλογικό Αισθητήριο Μέτρησης Πίεσης 

 Ροόμετρα 

 Μονάδα Ασύρματης Επικοινωνίας UHF Radiomodem 

 Μονάδα Ασύρματης Επικοινωνίας 3G/GPRS Radiomodem 

 Βάνες πλύσης Φίλτρου 

 Δοσομετρικές αντλίες 

 Κινητήρες αντλίας 

 Όργανο μέτρησης υπολειματικού χλωρίου 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και 

αναλώσιμων μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 

του εξοπλισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

xviii. Λίστα (χωρίς τιμές) με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υλικά για τη 

λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

xix. Όλα τα προσφερόμενα μέρη του συστήματος θα πρέπει να είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα.  Θα υποβληθούν εικονογραφημένα πρωτότυπα (όχι φωτοαντίγραφα) 

τεχνικά έντυπα και περιγραφή των επιμέρους μονάδων που αποτελούν το σύστημα. 

xx. Κάθε άλλη πληροφορία από αυτές που ζητούνται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και 

Τεχνικών Προδιαγραφών του εξοπλισμού ή που κρίνει ο προμηθευτής ότι είναι χρήσιμη 

κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το 
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δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει απαραίτητο συμπληρωματικά στοιχεία ή να απορρίψει 

προσφορά που κρίνεται αναξιόπιστη, ελλιπής ή είναι παραποιημένη. 

xxi. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα περιεχόμενα της προσφοράς. 

Επισημάνσεις 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 

ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.λπ. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 

προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Σημειώνεται ότι ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψήφιων αναδόχων εκ μέρους της 

αναθέτουσας Αρχής και ότι όριο σε αυτές αποτελεί η μη ουσιώδης τροποποίηση των 

προσφορών. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, που 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
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ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή εντός της 

προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 

τους. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει 

το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο συμμετέχοντας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

17.1 Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς, θα αναγράφει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 180 ημέρες. Θα περιλαμβάνει σε ένα αντίγραφο 

την οικονομική προσφορά για το έργο ως εξής: 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει 

αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 

επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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Στην περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη 

της προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον 

υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, 

δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω 

μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά») η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή 

δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται: 

1) Η δαπάνη προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του ολοκληρωμένου 

συστήματος τήλε-ελέγχου σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. 

β)  Η δαπάνη δοκιμών λειτουργίας του συστήματος, εκπαίδευσης, συντήρησης και εγγυήσεως 

καλής λειτουργίας. 

γ)  Κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την 

προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλήρους συστήματος σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ)  Τα έξοδα χαρτοσήμων και λοιπών ενσήμων της προσφοράς και του συμφωνητικού. 

Επίσης τα έξοδα για τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, καθώς και των 

προηγούμενων αν αυτός είναι επαναληπτικός, όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις 

για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις επιβαρύνσεις που τυχόν επιβληθούν αναδρομικά θα 

βαρύνουν όλες τον Ανάδοχο. Ειδικά και μόνο ο ΦΠΑ που βαρύνει την Υπηρεσία δε θα 

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς και θα καταβάλλεται επιπλέον στη συνολική αξία 

της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Ανάλυση δαπάνης των επιμέρους τεμαχίων που απαρτίζουν το σύστημα σε χωριστά 

έντυπα (ENTΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΕΝΤΥΠΑ Β). Το σύνολο της δαπάνης των 

επιμέρους τεμαχίων θα ισούται με το σύνολο της οικονομικής προσφοράς του επόμενου 

εδαφίου. 
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 Το σύνολο της κατ’ αποκοπή οικονομικής (ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΝΤΥΠΑ Γ) 

δαπάνης, όπου θα περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις και 

κρατήσεις που αναφέρονται πιο πάνω.  

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ανάλυσης δαπανών και της κατ’ αποκοπή προσφοράς, 

αυτή απορρίπτεται.  

17.2 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και 

ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που 

αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά 

απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι γραμμένα σε υπολογιστή 

ή γραφομηχανή. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν τον όρο κρίνεται απαράδεκτη. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο 

ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Προσφορά που δίνει τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ» κρίνεται απαράδεκτη. 

Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και 

επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου.  

Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος 

της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι 

διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτής, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 60/2007) σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παραγωγή των προϊόντων, 

την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που 

ισχύουν στον τόπο παραγωγής και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
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Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων στην οικονομική του 

προσφορά τιμών, ο δε υποψήφιος υποχρεούται να τα παρέχει. Σε διαφορετική περίπτωση η 

Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να θεωρήσει ότι οι παραπάνω πίνακες του παρόντος άρθρου 

δεν συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ότι η προσφορά είναι αόριστη 

και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολό της. Η ευθύνη για την ακρίβεια 

των αναφερομένων τιμών και την τεκμηρίωσή τους βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο 

προμηθευτή. 

Η Υπηρεσία θα χορηγήσει τα έντυπα Α, Β, Γ και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα 

συμπληρώσει στα κενά τα στοιχεία που ζητούνται. 

17.3 Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού οποιαδήποτε τροποποίηση του κειμένου και της 

μορφής των εντύπων τεχνικής και  οικονομικής προσφοράς (έντυπα Α, Β, Γ).  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : Διαδικασία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών 

18.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση 

των λοιπών στοιχείων αυτών. 
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Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

18.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα 

μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υπο−φακέλων των προσφορών. 

 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

 Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

 Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 

των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

Αναλυτικότερα, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

1. Έλεγχο, ως προς την πληρότητα, των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
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2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 

έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των  δικαιολογητικών. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει 

ορισθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό από την Προϊσταμένη Αρχή. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της μελέτης. 

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ανοίγει τους φακέλους των τεχνικών 

προσφορών των διαγωνιζομένων και προβαίνει στην αξιολόγησή τους με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 80% 

Κ2 
Εκπαίδευση προσωπικού, Εγγύηση – Συντήρηση – 

Υποστήριξη, Χρόνος Παράδοσης 
20% 

 

Συγκεκριμένα: 

Το Κριτήριο Κ1 εξετάζει τη συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις Τεχνικές 

προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη και αναλύεται στα επιμέρους 

στοιχεία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

A/A Περιγραφή Εξοπλισμού 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

(Σ.Β.) 

Α1. Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου 

1 Ηλεκτρολογικοί Πίνακες-inverters 4,00% 

2 Προγρ/μενοι Λογικοί Επεξεργαστές 8,00% 

3 Μodem ή Radiomodem με κεραία 3,00% 

4 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 2,00% 

5 UPS 2,00% 

6 Όργανα μετρήσεων,  υδραυλικός εξοπλισμός 4,00% 

7 Σύστημα Χλωρίωσης 4,00% 
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8 Λογισμικό σταθμού 6,00% 

Α2. Εξοπλισμός Συντήρησης 

1 Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης 4,00% 

2 Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας 4,00% 

3 Φίλτρο άμμου 4,00% 

4 Αντλίες 2,00% 

Α3. Λογισμικό Εφαρμογών 

1 Λογισμικό Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού 6,00% 

2 Λογισμικό Επικοινωνιών – Χρόνος σάρωσης 3,00% 

Α.4. Ομοιομορφία εξοπλισμού, συμβατότητα 

1 Ομοιομορφία προσφερόμενου εξοπλισμού σε σχέση με τον ήδη 

εγκατεστημένο στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Δήμου 
12,00% 

2 Συμβατότητα λειτουργικότητας νέων λογισμικών και οθονών 

διεπαφής καθώς και λειτουργίας σταθμών ελέγχου με τις 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου 

12,00% 

Σύνολο Κ1: 80% 

 

Στο κριτήριο Κ2 Εκπαίδευση προσωπικού, Εγγύηση – Συντήρηση – Υποστήριξη, 

Χρόνος παράδοσης, περιλαμβάνονται: 

 

A/A Περιγραφή 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

(Σ.Β.) 

Β1 Εκπαίδευση προσωπικού 6% 

Β2 Εγγύηση – Συντήρηση - Υποστήριξη 9% 

Β3 Χρόνος Παράδοσης 5% 

Σύνολο Κ2: 20% 

 

Ειδικότερα: 

Β1. Εκπαίδευση προσωπικού 
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Η επάρκεια της εκπαίδευσης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με το προτεινόμενο από το 

διαγωνιζόμενο χρονοπρόγραμμα, το πλήθος των εκπαιδευομένων και το περιεχόμενο 

εκπαίδευσης σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για λειτουργία και συντήρηση του 

προσφερόμενου συστήματος από το προσωπικό της Υπηρεσίας και την προσφερόμενη 

τεκμηρίωση. 

Β2. Εγγύηση - συντήρηση – υποστήριξη 

Η επάρκεια των υπηρεσιών Εγγύησης - Συντήρησης θα βαθμολογηθεί ανάλογα με τους 

προτεινόμενους χρόνους παροχής υπηρεσιών (χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας), μετά την 

Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή της προμήθειας (του συστήματος), καθώς και τη 

διαδικασία που θα ακολουθήσει το προσωπικό του προμηθευτή για την αποκατάσταση 

βλαβών, τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων εφαρμογής, προληπτική συντήρηση, κ.λπ., 

ώστε το προσφερόμενο σύστημα να λειτουργεί αποδοτικά και αξιόπιστα. 

Συγκεκριμένα, μετά τη οριστική παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει 

συντήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης 

και άρσης βλαβών, καθώς και οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν. Για το 

παραπάνω προσφερόμενο διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος εξασφαλίζει και 

εγγυάται την πλήρη συντήρηση του συστήματος, καθώς και επιπλέον στοιχεία που 

αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης του 

συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών. Προς το σκοπό αυτό ο 

προμηθευτής επιβάλλεται και πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης μέσω modem του 

συστήματος με την έδρα της επιχείρησής του.  

Η προσφορά κατά τα ανωτέρω και τα αντίστοιχα σχέδια συντήρησης (των εδαφίων xv και xvi 

του άρθρου 16 της παρούσας) αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης του κριτηρίου.  

Β3. Χρόνος Παράδοσης 

Ο προσφέρων θα βαθμολογηθεί ανάλογα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

και παράδοσης της προμήθειας. 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων. Η συνολική 

βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  
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Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται 

οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση).  

Εάν οποιοδήποτε στοιχείο των κριτηρίων βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 80, η 

προσφορά απορρίπτεται. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των Κριτηρίων είναι το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.) του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία 

της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων: 

ΣΚ = ΣΚ1 + ΣΚ2, όπου: 

ΣΚ1 = Σ.Β.(Α.1.1) × ΒΑΘΜΟΣ(Α.1.1) + Σ.Β.(Α.1.2) × ΒΑΘΜΟΣ(Α.1.2) +………….+ Σ.Β.(Α.3.3) 

× ΒΑΘΜΟΣ(Α.3.3.) 

ΣΚ2 = Σ.Β.(Β.1) × ΒΑΘΜΟΣ(Β.1) + Σ.Β.(Β.2) × ΒΑΘΜΟΣ(Β.21) + Σ.Β.(Β.3) × ΒΑΘΜΟΣ(Β.3)  

Η τελική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 

80 έως 120 βαθμούς. 

3. Ολοκλήρωση αξιολόγησης – ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο 

στάδιο της αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης - ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, 

η Επιτροπή Διαγωνισμού υπολογίζει τις ανηγμένες τιμές ΑΤ των αποδεκτών προσφορών και 

κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε συγκριτικό πίνακα με αύξουσα σειρά του ΑΤ, 

λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή 

στρογγυλεύοντας προς τα πάνω. 

Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την 

ανηγμένη τιμή προσφοράς σύμφωνα με τον τύπο:  




AT  
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 όπου: 

ΑΤ: η ανηγμένη τιμή της προσφοράς 

ΟΠ: η συνολική οικονομική προσφορά  

ΣΚ: η συνολική βαθμολογία της προσφοράς 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη χαμηλότερη 

ανηγμένη τιμή. 

Μεταξύ ισοτίμων, Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία (ΣΚ) στα 

τεχνικά στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 

υποβάλλει μέσω του Συστήματος, σε μορφή pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας, 

επί ποινή αποκλεισμού.  

Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 

παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 

ή ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται) στο 

Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει 

ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
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δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον 

υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος με την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν 

κανένας από τους υποψήφιους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 

δηλώσεις ή ο υπόχρεος προς τούτο υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως 

κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Η κατακύρωση του έργου στον 

Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Ακολούθως, ο 

ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να 

υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή 

καλεί τον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια 

ως άνω διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης. Ο 

έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην 

Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

διαγωνιζόμενου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 

μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
        ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015 

 

78 

 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Η Αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και διαβιβάζει 

το Πρακτικό με τη σχετική εισήγησή της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

αποφαίνεται οριστικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα 

του Διαγωνισμού. 

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για τα αποτελέσματα του σταδίου του 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής 

προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μία και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το αρμόδιο 

όργανο. Επίσης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για τα αποτελέσματα 

του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και μόνο 

εκτελεστή διοικητική πράξη από το αρμόδιο όργανο.   

ΑΡΘΡΟ 19ο : Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε καθεμία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης 

περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. 

2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής. 

3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

4. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
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8. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας είναι μικρότερης χρονικής 

διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει 

το σύνολο της προσφερόμενης λύσης. 

9. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε 

είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή 

γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην της Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

10. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. Ο 

Δήμος επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου, ο οποίος αποδεικνύεται 

αναξιόπιστος (π.χ. επίσημη ύπαρξη καταγγελιών από Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα ή 

αποφάσεις φορέων περί έκπτωσης). 

11. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή 

πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 20ο :  Ενστάσεις – Προσφυγές 

Ενστάσεις 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010, σε διαφορές που αφορούν 

σε διεθνείς διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή 

εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, 

μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση 

ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της Υπ. Απ. 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Προσφυγές – προσωρινή δικαστική προστασία 

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α), 

προσωρινή δικαστική προστασία για την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εσωτερικού 

δικαίου που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. 

Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 

παράλειψης, να ασκήσει Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
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του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της 

αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται 

στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο. 

Η Προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή 

τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής 

προσφυγής. 

Προσφυγές υποβάλλονται κατά όρων της διακήρυξης (ως κανονιστικής πράξης της Διοίκησης) 

αλλά και κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής με τις 

οποίες εγκρίνονται τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού.  

Οι προσφυγές αυτές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και αποτελούν όρο του 

παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού 

σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται 

απαράδεκτη. 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει 

τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει 

την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την 

προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην περίπτωση δε αυτή 

καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το μέρος για το οποίο έγινε 

αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει 

αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η 

οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή 

μετ' αναβολή, δικάσιμο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του 

σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή. 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της διοίκησης. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 

προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 

προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς 

της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. 
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Για το παραδεκτό της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/10 (Α΄173), πρέπει να 

κατατίθεται παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας 

αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ. Το 1/3 

του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την 

πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του 

υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του δικαστηρίου. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η 

προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων , ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα 

αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί, να αποστείλει στο 

δικαστήριο με κάθε πρόσφορο μέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση 

μη αποστολής φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο μπορεί να συνάγει τεκμήριο 

ομολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγματική βάση των ισχυρισμών του αιτούντος. 

Το ίδιο τεκμήριο μπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισμένα στοιχεία 

από την αναθέτουσα αρχή, όμως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για 

την πιθανολόγηση του βασίμου των προβαλλόμενων αιτιάσεων.  Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 

αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του 

Ν.3886/2010. 

Προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

αναφερόμενους στο Ν.3886/2010, δεν γίνονται δεκτές. 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Για κάθε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας κρίνει ότι 

είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 40 της Υπ. Απ. 11389/23.03.1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

Διαδικασία υποβολής προσφυγών - ενστάσεων 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων υποβάλλει τις ενστάσεις − προσφυγές ηλεκτρονικά, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία (όπως αναφέρθηκαν στο παρόν 
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άρθρο) και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, 

συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας 

το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής 

λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου της ένστασης, όπως 

αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από τον 

οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία 

αποστολής. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται 

από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς-χρήστες σε μορφή αρχείου pdf, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο ή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, όπου αυτός εφαρμόζεται) στην αρμόδια 

υπηρεσία.  

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη 

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών. 

 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και 

υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά και αποφάσεις αξιολόγησης των 

ενστάσεων/προσφυγών. 

Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής/ένστασής τους. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομένους συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της προθεσμίας 
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άσκησης ένστασης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την εκπνοή της ως 

άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως 

άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν 

την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης. 

Οι σχετικές αποφάσεις περί ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με 

φροντίδα τους. 

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να 

υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την 

αναθέτουσα αρχή. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν 

την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η 

προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του Ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ 1317/Β/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 21ο : Ακύρωση του διαγωνισμού 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 

διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ακυρώσει το 

διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, πριν την κατακύρωση, να επαναλάβει 

αυτόν ή να ματαιώσει το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: 

α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας. 

β) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση αντικείμενο. 
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γ) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

δ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης 

22.1 Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και 

στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η Σύμβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

Στον προμηθευτή, στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική 

ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

α. τα προς προμήθεια είδη,  

β. την ποσότητα,  

γ. την τιμή, 

δ. τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, 

ε. τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς 

και με το σχέδιο Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη 

στ. την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης. 

Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της προμήθειας είναι δυνατόν να γίνει και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση που η 

προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να 

συστήσει κοινοπραξία. 

22.2 Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας ως εγγύηση για την τήρηση των 
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όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως 

ανωτέρω, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής 

Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι μέχρι την επιστροφή της κατά την οριστική παραλαβή του 

Έργου. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της 

Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, 

εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

22.3 Αν περάσει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη σύμβαση ή δεν προσκομίσει την κατάλληλη Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής στο Διαγωνισμό και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει να υπογράψει τη 

σύμβαση ο επόμενος στην κατάταξη αξιολόγησης των προσφορών διαγωνιζόμενος. 

22.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος 

για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που θα απευθύνονται ή θα κοινοποιούνται 

στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

22.5 Αν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό Ανάδοχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον 

εκπρόσωπό του στην Ελλάδα αν υπάρχει, διαφορετικά αποστέλλεται τηλεομοιοτυπία στον 

αλλοδαπό Ανάδοχο. 

22.6 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

αποστέλλει στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωση 

σύναψης Σύμβασης το αργότερο 48 ημέρες μετά την υπογραφή της. 

ΑΡΘΡΟ 23ο : Εναλλακτική προσφορά 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 24ο : Τιμή προσφοράς 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή τιμών που είναι πάνω από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 

ούτε στο σύνολο, ούτε στα επιμέρους κονδύλια του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας. 

Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν απορρίπτονται. 

Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων 

για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πως 

οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
        ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015 

 

86 

 

και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 25ο : Γλώσσα σύνταξης προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων, καθώς και όλη η σχετική 

αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε 

κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια (prospectus) των μηχανημάτων, 

οργάνων και συσκευών μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 26ο : Παραλαβές - Πληρωμές 

Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 

Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου μπορούν 

να αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Τα στάδια παραλαβής - πληρωμής είναι: 

1° Στάδιο 

 Με την έκδοση των σχετικών δελτίων αποστολής και τιμολογίων και παράδοση του 

εξοπλισμού στις αποθήκες της Υπηρεσίας ή σε οποιονδήποτε χώρο υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία γίνεται καταγραφή αυτού, αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας µε αυτόν της 

προσφοράς, και συντάσσεται λογαριασμός από τον Προμηθευτή για το 50% της αξίας του 

παραδοθέντος εξοπλισμού. 

2° Στάδιο 

Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού ή τμήματός του επί τόπου του έργου, ο Προμηθευτής θα 

υποβάλλει σχετικό έγγραφο προς την Υπηρεσία, για την προσωρινή παραλαβή του. Η 

Υπηρεσία μετά από σχετικό έλεγχο θα προχωρήσει στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

του συστήματος και θα συνταχθεί λογαριασμός για το 35% της αξίας του παραδοθέντος 

εξοπλισμού, η διαδικασία της προσωρινής παραλαβής και κατά συνέπεια της υποβολής του 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
        ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015 

 

87 

 

λογαριασμού δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των 30 ημερών από την έγγραφη όχληση 

από τον Προμηθευτή για παραλαβή. 

3° Στάδιο 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρώνεται με τη θέση σε λειτουργία και 

εκπαίδευση και γενικά την ολοκλήρωση του έργου και τη δοκιμαστική λειτουργία για 30 ημέρες 

και εφ' όσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, 

συντάσσεται λογαριασμός οπό τον Προμηθευτή και υπογράφεται το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής γιο το υπόλοιπο 15% του παραδοθέντος εξοπλισμού. 

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, επιστρέφονται στον Προμηθευτή 

όλες οι εγγυήσεις που αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος, εκτός της 

εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγήσει στην Υπηρεσία κάθε στοιχείο σχετικό µε το 

σύστημα προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του συστήματος µε τους όρους της 

Διακήρυξης και της προσφοράς του Προμηθευτή. 

Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ελέγξει το σύστημα κατά την προσωρινή παραλαβή µε τη 

βοήθεια του Προμηθευτή. Σε περίπτωση απόκλισης από τις προδιαγραφές υποχρεούται να 

ελέγξει το σύστημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί και πάλι απόκλιση, απορρίπτεται είτε 

ολόκληρο το σύστημα είτε η συσκευή του Προμηθευτή που προκαλεί απόκλιση. Ο 

Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει το σύστημα ή τη συσκευή µε 

άλλη μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές εβδομάδες. Σε περίπτωση που αρνηθεί να το κάνει, δεν 

γίνεται προσωρινή παραλαβή και καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ της Υπηρεσίας η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης. 

- Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι 

προηγούμενες πληρωμές. 

- Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα 

άρθρα 36 και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και το άρθρο 242 παρ. 4α του Ν. 4072/2011. 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, βαρύνεται με 

όλους τους φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
        ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΥΔΙ: 31/2015 

 

88 

 

άλλων οργανισμών που ισχύουν. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα 

γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων 

και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ως άνω διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 27ο : Προκαταβολές 

Είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 30% επί της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας, με την υποχρεωτική κατάθεση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στην αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 11.13 της παρούσας Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 28ο : Τοπικές συνθήκες 

Με την υποβολή της προσφοράς του, ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει 

λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της προμήθειας και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των στοιχείων 

της διακήρυξης, καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών και να προβούν σε 

τυχόν επιμετρήσεις που θα θεωρήσουν αναγκαίες, θα επισκεφθούν τους χώρους 

εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την 

υπηρεσία.  

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες 

πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα γίνει η 

επίσκεψη των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, 

η υπηρεσία θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες 

και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες. Με το πέρας της επίσκεψης ο Δήμος θα 

προμηθεύσει τους ενδιαφερόμενους με βεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών. 
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ΑΡΘΡΟ 29ο : Επίδειξη παρόμοιων συστημάτων 

Λόγω του υψηλού κόστους της προμήθειας και για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης της Υπηρεσίας ο προσφέρων υποχρεούται στο στάδιο της τεχνικής 

αξιολόγησης των προσφορών, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, να επιδείξει παρόμοιο, εγκατεστημένο από αυτόν σύστημα, Τηλελέγχου – 

Τηλεχειρισμού και Διαχείρισης Διαρροών Δικτύου Ύδρευσης, ώστε να το παρακολουθήσουν 

σε λειτουργία, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή μη της προμήθειας σ' αυτόν. Η ως άνω επίδειξη 

θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός το πολύ 10 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

ημέρας που θα ζητηθεί εγγράφως. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν σε 

κάθε περίπτωση την Υπηρεσία για μετακίνηση είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. 

ΑΡΘΡΟ 30ο : Αναθεώρηση 

Οι τιμές της προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται, αλλά παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο : Αύξηση ή μείωση ποσού σύμβασης 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει πρόσθετο αντικείμενο ανάλογης φύσης ή να 

μειώσει το προβλεπόμενο αντικείμενο. 

Είναι δυνατή η προσφυγή από την Αναθέτουσα Αρχή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων και 

στην υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις: 

του άρθρου 25 παρ. 2 εδάφιο β) του Π.Δ. 60/2007: «όταν αφορούν συμπληρωματικές 

παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη 

μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για την επέκταση 

υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την 

αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και 

συντήρηση. …» 
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Το ποσό της αύξησης ή μείωσης της σύμβασης από τα ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει το 25% 

της αρχικής σύμβασης. 

Η πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται με βάση τις κοστολογήσεις της αρχικής 

σύμβασης οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται. Εφόσον δεν είχε προβλεφθεί κοστολόγηση στην 

αρχική σύμβαση, τότε η πρόσθετη αμοιβή θα προσδιορισθεί με διαπραγμάτευση μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 

Προσφυγή στην παραπάνω διαδικασία επιτρέπεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της 

αρχικής σύμβασης. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγματεύσεων το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπό τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις του 

Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει. 

Επισημαίνεται ότι η περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος «GR02 - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» του 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 

2009 - 2014, λήγει στις 30.04.2017. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32ο : Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά ανακύπτουσα τόσο κατά το στάδιο της διενέργειας της δημοπρασίας όσο και 

κατά το στάδιο που ακολουθεί μετά την κατάρτισή της λύεται ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών 

δικαστηρίων (Αποφάσεις ΣτΕ112/98, ΕΑ 1110/07, κλπ.) 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής έχει οποιαδήποτε διαφορά με την Υπηρεσία, προκύπτουσα 

από τη σύμβαση, πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την διαδικασία επίλυσης διαφόρων που 

προβλέπει ο Ν.3463/06. Σε περίπτωση που δεν ασκήσει την αίτησή του για επίλυση διαφοράς 

μέσα στην προβλεπόμενη ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών, τότε δεν μπορεί να 

επανέλθει στο μέλλον, αφού τα τυχόν δικαιώματά του έχουν παραγραφεί. 

Η αυτή ακριβώς διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός της 

υπηρεσίας ή εκτός Υπηρεσίας, για το οποίο ο προμηθευτής κρίνει ότι του δημιούργησε αύξηση 

στο κόστος ή στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου, την οποία δεν αποδέχεται να καλύψει με 
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δική του δαπάνη, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί έγγραφο της Υπηρεσίας γι’ αυτό.  Με την 

έννοια αυτή, είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών, που αφορούν διαφορές μόνο για 

το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών πριν την κατάθεση της αίτησης. 

 

Ίος 01/04/ 2016 

Ο Δήμαρχος Ιητών 
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Παράρτημα Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

 

Προς τ.. …………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ………. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

«(τίτλος προσφέροντα)» για ποσό ……………………. Ευρώ. Στο ως άνω ποσό 

περιορίζεται η ευθύνη μας για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία της 

……………..(ημερομηνία διεξαγωγής)………. Για την «…….(τίτλος του ζητούμενου 

έργου)………….» και για κάθε αναβολή της διαδικασίας αυτής. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 

του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 

ένστασης των άρθρων 852-855, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 

δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε, ότι ……………………………… δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 

που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση ή ένσταση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες 

σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που μας το ζητήσατε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση της «………………………..» ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
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ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ………… 

ή μέχρι να επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 

υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

6. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσία σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ συμπεριλαμβάνοντας και αυτή, δεν ξεπερνά το όριο που 

έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

Προς τ.. …………………….. 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ………. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

«…(τίτλος αναδόχου)…» για ποσό ……………………. Ευρώ. Στο ως άνω ποσό 

περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης «…….(τίτλος 

του έργου)………….» μεταξύ τ… ……………… και της «…(τίτλος αναδόχου)…». 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων 

του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 

ένστασης των άρθρων 852-855, 862-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 

δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη άρθρα. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε, ότι ……………………………… δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 

που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την 

παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση ή ένσταση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες 

σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που μας το ζητήσατε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συγκατάθεση της «………………………..» ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας 
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απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την 

άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ συμπεριλαμβάνοντας και αυτή, δεν ξεπερνά το όριο που 

έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Συμβατικού Ποσού : ………………………………………………. (με ΦΠΑ) 

 

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ» 

 

Αριθμός Σύμβασης : …………………………………………………………………….….. 

Συμβατικό Ποσό (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%): ………….…………..………. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιητών 

Ανάδοχος: ………………………………………..………………………………………….. 

Είδος: ………………………………………………..……………………………………….. 

Στην Ίο σήμερα ………………., ...../.…/2015, στα γραφεία …………………, οι παρακάτω 

συμβαλλόμενοι,  

1)  Αφενός ο/η ……………………… κάτοικος ………………………………, που εκπροσωπεί 

με την ιδιότητά του/της ως ……………………… το Δήμο Ιητών που θα καλείται στο εξής  

«Αναθέτουσα Αρχή»  και 

2)  Αφετέρου …………………………………………………… που εδρεύει στ 

…..………………… (οδός ……………………………………. ΤΚ …………, τηλ. 

………………….) και υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. …………………….. με ΑΦΜ  ……………………. 

που νομίμως εκπροσωπείται από τον/την κο/κα ………………………………………, κάτοικο 

……………,  οδός ……………, αριθμός…….., με Α.Δ.Τ. ………………………………, σύμφωνα 

με το (έγγραφο εξουσιοδότησης)…………………………… και θα καλείται στο εξής 

«Ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό ……………… διακήρυξη. 

2. Το σχετικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, ο οποίος διενεργήθηκε την     …-…-2015 για 

την υλοποίηση της προμήθειας Πράξης «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, 

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ». 
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3.  Την με αριθμό πρωτοκόλλου ……/2015 προσφορά του Αναδόχου (δικαιολογητικά 

συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) η οποία 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του προαναφερόμενου διαγωνισμού που επισυνάπτεται στην 

παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

4. Τα πρακτικά του διαγωνισμού και την υπ’ αριθμό ………/2015 Απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της προμήθειας του σχετικού 

εξοπλισμού.  

5.  Την υπ’ αριθμό …….…/2015 ανακοίνωση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία  

κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η εν λόγω κατακύρωση. 

6.  Την με Α.Π……………… διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την προέγκριση της 

διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ 

(πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.). 

7.  Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι «δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική 

απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005», για τον Ανάδοχο. 

στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης και αποτελούν με αυτή 

ενιαίο σύνολο, συμφώνησαν και απεδέχθησαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την 

παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω προμήθεια, με τους κατωτέρω 

όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι ποσότητες, τα είδη, η τιμή και η Υπηρεσία (ο Φορέας) για την οποία αυτά προορίζονται, 

ορίζονται ως κατωτέρω:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ / ΤΕΜ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση 
Διυλιστηρίου PLC, οθόνη 10”, Βάνες, soft 
starter 7,5 KW, δοσομετρική αντλία AISO4, 
δοσομετρική αντλία NaOCl, Mixer, ένταξη 
στο SCADA, modem  

1 

  

2 

Επέκταση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου 
Δεξαμενής, όργανο μέτρησης 
υπολειμματικού χλωρίου, δοχείο χλωρίου, 
φλοτεροδιακόπτης, δοσομετρική αντλία 
NaOCl 

5 

  

3 

Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Γεώτρησης 
με PLC, modem, ερμάριο αυτοματισμού, 
αντικεραυνικά, τροφοδοτικό, UPS, κεραία, 
μορφομετατροπέα Ρεύματος, Πιεσόμετρο, 
Παροχόμετρο, λογισμικό σταθμού, ένταξη 
στο SCADA 

2 
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4 

Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση 
Αφαλάτωσης, με PLC, οθόνη 10”, modem, 
ερμάριο αυτοματισμού, αντικεραυνικά, 
τροφοδοτικό, UPS, κεραία, κινητήρας 7,5 
KW, 30 KW, μεμβράνες, σύστημα 
εξοικονόμησης ενέργειας, φίλτρο 
αφαλάτωσης, ένταξη στο SCADA 

1 

  

5 Εκπαίδευση - Τεκμηρίωση 1 
  

6 
Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη (1 

έτους) 
1 

  

 

Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 

……………………………………….……… ευρώ (………………€), συν ………… € για Φ.Π.Α. 

16%. Συνολικά δηλαδή σε ………………… €. 

Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει τη συνολική αξία για την Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των 

σταθμών ελέγχου, Προμήθεια και εγκατάσταση των λογισμικών των Σταθμών, Προμήθεια και 

εγκατάσταση των λογισμικών του ΚΣΕ, Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού 

επικοινωνιών του συστήματος, Προμήθεια, εγκατάσταση, παροχή ισχύος και καλωδίωση για 

όλα τα τμήματα του εξοπλισμού του κεντρικού σταθμού ελέγχου, Προμήθεια και εγκατάσταση 

του απαιτούμενου εξοπλισμού των σταθμών καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της 

γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις, τόσο για τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων 

υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού, όσο και για τη σύνδεση με τα υφιστάμενα 

όργανα, Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη συνέχεια (μετρητές 

στάθμης, πίεσης, ροής, υπολειμματικού χλωρίου κλπ),  Προσαρμογές και μετατροπές σε 

ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται, για την πραγματοποίηση του έργου, 

Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου, Δοκιμές 

ολοκλήρωσης εργασιών και παράδοσης του συστήματος, Παράδοση σχεδίων, Παράδοση 

εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, Παράδοση τεκμηρίωσης, Εκπαίδευση του 

προσωπικού της υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου 

συστήματος,  Εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα 

συμβατικά τεύχη, Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Ιητών 

και ό,τι άλλο περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 1 θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα δηλωθέντα 

στην τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

των όρων της Διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, στοιχεία τα οποία 

επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

3.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Ο τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στα σημεία που 

αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. 

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση της Μονάδας θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική περιγραφή 

και τα άλλα Συμβατικά Τεύχη 

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτηθεί από υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, στον τόπο εγκατάστασής της, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και ιδίως το άρθρο 26 της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

€ ………………………………….……… ευρώ, πλέον του ΦΠΑ ποσού € ……………., ήτοι 

συνολικά σε € ………………, όπως ορίζεται στην από …/……/………... Οικονομική προσφορά 

του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 

Η Πληρωμή θα γίνει όπως ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδίως τα άρθρα 26 και 27 της 

Διακήρυξης. 
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Η εξόφληση θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, με τη διαβίβαση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και με έκδοση, στο όνομα του Αναδόχου ……………………., χρηματικού 

εντάλματος ………………………. Ευρώ, που θα βαρύνει το 

..............................…………………... 

Η συνολική δαπάνη της πράξης συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος “GR02 – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ” στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014. 

4.2  Η δαπάνη για την πληρωμή της πράξης υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες 

είναι οι ακόλουθες: 

1)  Στο 100% του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% 

(άρθρ. 55§1 του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151Α/16-9-1994).  

2)  Επί του ποσού της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4§3 του Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204Α). 

3)  Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο στο Δημόσιο 

Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1 Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό 

…………… της Τράπεζας ………….……… - Κατάστημα …..……….….. ποσού 

……………………………. € (……..), το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 5% της συμβατικής 

αξίας της Μονάδας προ Φ.Π.Α. και ισχύος ....................... μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά 

την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο 

ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται 

και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
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5.2 Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα …………..... (…..) 

ετών από την οριστική παραλαβή (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), σύμφωνα με τους 

όρους της Διακήρυξης, την προσφορά του και τις ισχύουσες διατάξεις.  

Πριν την έναρξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή λειτουργία της Μονάδας, ποσού ίσου με 

το 7% της συμβατικής αξίας αυτής, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα 

της εγγύησης καλής λειτουργίας της Μονάδας αυξημένο κατά τρεις μήνες τουλάχιστον. Κατά 

συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι 

…………….…………… (…....) μηνών. 

5.3   Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη 

δέσμευση για εξασφάλιση ανταλλακτικών για την Μονάδα της Σύμβασης για ……… (….) 

χρόνια. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει δωρεάν την εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης, των λοιπών Συμβατικών Τευχών και της 

προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

7.1   Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του έργου, µε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται 

από τώρα σε ένα τοις εκατό (1%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, κάθε 

βδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% της 

συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων.     

7.2   Μετά την παρέλευση εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 

χρόνου παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 

§4.3 του άρθρου 4 της ΕΣΥ. 
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 ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.1  Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 

προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

8.2  Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι 

τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εάν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς 

τούτο εγγράφως, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 

11983/93) των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε 

συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

…………………………………………………………………….... 
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