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Συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980. 
β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων». 
γ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο -Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
ε)Της ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποία 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδοµών ,Μεταφορών και ∆ικτύων. 
στ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπές ρυθµίσεις». 
ζ)Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “∆ηµόσιες Συµβάσεις, Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών” 
η )Την αριθµ. 106/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 
 

   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Την διεξαγωγή Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού  για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο 
««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής και µε τους παρακάτω όρους : 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο:  Περιγραφή της προµήθειας-Ισχύουσες διατάξεις 

Τα προς προµήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στην  23/2016 Μελέτη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 
Κάθε παρέκκλιση από την παραπάνω µελέτη µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού 
της αντίστοιχης προσφοράς, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

1. του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως» 

2. του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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ΆΡΘΡΟ 2ο: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 38.600,00 ευρώ και 
επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 47.864,00 ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ 24-
02-00-0027, 54-02-02-0223  του έτους  2016. Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα 
γίνει από ιδίους πόρους.  
 

ΆΡΘΡΟ 3ο: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης, Μακρυγιάννη 15 Α στη 
Θέρµη, Τ.Κ. 57001, NUTS :GR122, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών την 
22/12/2016 ηµέρα Πέµπτη  
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.µ.. και ώρα λήξης η 
11:30π.µ. 
 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία στην 
καθορισµένη ηµέρα και ώρα, αυτή θα διενεργηθεί στις 29/12/2016 , ηµέρα Πέµπτη 
στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο:Προσόντα οικονοµικών φορέων – ∆ικαίωµα συµµετοχής 

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις αυτών που είναι   εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ και δ της παρ.1 του άρθρου 25 του Ν.4412/16. 
Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη  νοµική µορφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Στοιχεία προσφοράς 
5.1 Στον διαγωνισµό  δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν . 
5.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές  για  έξι (6) µήνες 
από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
5.3 Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  
5.4 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υπό 
προµήθεια υλικών , όπως περιγράφονται στην µελέτη, εγχώριας ή αλλοδαπής 
παραγωγής και προελεύσεως. 
5.5 Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
5.6 Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των Εγγυήσεων και των 
Υπεύθυνων ∆ηλώσεων που κατατίθενται στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην 
πρωτότυπη µορφή τους είτε σε µορφή απλού (µη επικυρωµένου), ευκρινούς 
φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο, εφόσον πρόκειται 
για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθµού και από 
τα νοµικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠ∆∆, τα δικαστήρια όλων 
των βαθµών, τα ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από 
κρατικούς πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους 
και από τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του άρθρου 1 του Ν 
3429/2005. 
Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) 
Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. γ) Τα απλά, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
5.7 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και τις δηµοσιεύσεις 
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ΆΡΘΡΟ 6ο:  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 
 -Επισηµαίνουµε ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο είναι επί ποινή αποκλεισµού. 
 
Α΄. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
α.1 Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης(συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή 
έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) ενώ για τις ΑΕ ο 
εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασµό τους, εκτός της 
ταυτότητάς θα προσκοµίσει πρακτικό του ∆Σ της ΑΕ, όπου θα εγκρίνεται η 
συµµετοχή αυτής στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος 
της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 
Εφόσον ο διαγωνιζόµενος  έχει τη µορφή νοµικού προσώπου(εταιρείας) υποβάλλουν  
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης : 
Στην περίπτωση συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, τα 
δηµοσιευµένα επίσηµα νοµιµοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να 
προκύπτουν : 

• Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ., καθώς και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το 
νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε., 

• Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευµατία 
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. 
Στην περίπτωση άλλων µορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νοµιµοποιητικά έγγραφα 
από τα οποία να προκύπτουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους. 
α.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 
ο εν λόγω Οικονοµικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α)Συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση   β)∆ωροδοκία γ)Απάτη δ)Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες  ε)νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας στ) Για σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο Άρθρο 
73 του Ν.4412/16 
α.3  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 
ο εν λόγω Οικονοµικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φορολογικών οφειλών και καταβολή  εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο Οικονοµικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Στην ίδια δήλωση πρέπει να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 
α.4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 
ο εν λόγω Οικονοµικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί 
υπό παύση εργασιών, δεν τελεί σε πτωχευτικό συµβιβασµό ούτε σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτωχευτικό συµβιβασµό, δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση  ούτε σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης ( άρ. 99 ), ειδικής εκκαθάρισης, εκκαθάρισης 
και υπό διαδικασία  έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης     και δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
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α.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου 
ο εν λόγω Οικονοµικός Φορέας θα δηλώνει ότι δεν επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  Επίσης ότι 
δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 
 
α.6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της  23/2016 µελέτης και ότι τους 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα, και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούµενες 
προδιαγραφές.  
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό ∆ηµοσίου ή Ο.Τ.Α. 
-∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 
-∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 
-Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς 
το δηµόσιο τοµέα. 
-∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών  
-Είναι εγγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο  
 
Β΄. Τεχνική Προσφορά 
Τεχνική  προσφορά  στην οποία θα συµπεριλαµβάνονται µε  ποινή  αποκλεισµού 
και όλα τα ζητούµενα από την µελέτη στοιχεία και τυχόν πιστοποιητικά. 
 
Γ΄. Οικονοµική προσφορά 
Γραπτή οικονοµική προσφορά, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε  ποινή  
αποκλεισµού επί του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται από τη 
∆.Ε.Υ.Α.Θ., σε καλά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
 

ΆΡΘΡΟ  7ο:Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

7.1 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την διακήρυξη 
αυτοπροσώπως ή µέσω νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου και παραλαµβάνονται 
από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
7.2  Οι προσφορές µπορούν επίσης να αποσταλούν στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 
και παραλαµβάνονται µε αριθµό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας, µε την απαραίτητη 
όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι και την 
προηγούµενη εργάσιµη µέρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές αυτές δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο που τις παραλαµβάνουν 
πριν την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου 
να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη 
διαδικασία 
7.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά σταλµένες προσφορές 
δεν συµφωνούν µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων  
του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει 
τις ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω: 

� ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ∆.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ 

� ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  4647/8-12-2016  

� ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 2016» 
� Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού:22-12-2016 
� Στοιχεία Αποστολέα:  
- επωνυµία:            -  διεύθυνση :         - αριθµός τηλεφώνου: 
- αριθµός τηλεµοιοτυπίας (ΦΑΞ):           - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  (e-mail): 
Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 
φακέλους, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, δηλαδή : 
 

Α. Φάκελος και µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει 
τα απαιτούµενα µε ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικά. Προς διευκόλυνση της 
Επιτροπής είναι επιθυµητή η τοποθέτηση των δικαιολογητικών µε την σειρά που 
προσδιορίζονται στην παράγραφο Α΄ του άρθρου 6 .  

Β. Φάκελος και µε την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
Γ. Φάκελος και µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 
στοιχεία της  οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα 
πρέπει να έχει συνταχθεί επί του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που 
χορηγείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Θ.  µε  ποινή  αποκλεισµού  σε αντίθετη περίπτωση.  

 
7.4 Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 
φορέα ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων,από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
7.5 Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς  που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του 
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
7.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
7.7  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα  όλους τους 
όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο 
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
 

ΆΡΘΡΟ  8ο:Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών 

Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
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από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται   για 
επιστροφή  ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία που αφορά  διαγωνισµό που 
γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά : 

• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται από το παραπάνω όργανο οι 
τρεις φάκελοι{δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς}. Μετά την 
αποσφράγιση του φακέλου και τον έλεγχο των δικαιολογητικών  η επιτροπή  
προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν.  

• Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς  δεν αποσφραγίζεται και παραµένει στο 
παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική 
περιγραφή της διακήρυξης 

• Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται οι τεχνικές προσφορές  για όσες προσφορές έγιναν δεκτές στο στάδιο 
ελέγχου των δικαιολογητικών. 

• Κατόπιν η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών για όσες 
προσφορές έγιναν δεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία. Σε 
περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προµηθευτής οφείλει να 
παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισµού τις διευκρινίσεις εάν θα ζητηθούν 
από αυτή, προκειµένου να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς 
του 

• Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία ή 
περισσότερες δηµόσιες συνεδριάσεις, κατά την κρίση της επιτροπής. 
• Στην συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και το διαβιβάζει  στο ∆.Σ. 
της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. το οποίο και αποφαίνεται σχετικά και ανακηρύσσει τον προσωρινό 
ανάδοχο. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους συµµετέχοντες.  
 

ΆΡΘΡΟ  9ο: Ενστάσεις 

9.1 Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  οικονοµικούς  φορείς  κατά  της  
προκήρυξης  του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
παρόχου σ' αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο127του Ν.4412/2016, ως εξής : 
α)Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. 
β)Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η 
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ∆Σ 
της ∆ΕΥΑΘ, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
9.2 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης   αξίας   της   σύµβασης.   Το   παράβολο   
επιστρέφεται   µε   πράξη   της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
∆Σ της ∆ΕΥΑΘ. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο:Κατακύρωση διαγωνισµού 

10.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση καλείται να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα(10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο 



Σελίδα 7 από 9 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Η 

Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συντάσσει πρακτικό προς το ∆.Σ. της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ. για την κατακύρωση του διαγωνισµού. 
10.2 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµισθούν είναι τα εξής:  
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016.  
Για να νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:  
- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),  
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  
- ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),  
- ο πρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,  
- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία 
διέπονται.  
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το 
οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του Ν 1599/86ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η επιτροπή του 
διαγωνισµού µπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να 
προσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.  
β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:  
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας 
ασφάλισης,  
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,  
- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως 
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,  
- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 
νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 
εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.  
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, 
µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου 
υπάγεται κάθε απασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα 
βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης.  
γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου για δραστηριότητα σχετική µε το 
αντικείµενο της υπηρεσίας / προµήθειας ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, 
το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, µε έκδοση µετά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω 
Οικονοµικός Φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν τελεί υπό παύση εργασιών( 
εταιρίες), δεν τελεί σε πτωχευτικό συµβιβασµό ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτωχευτικό συµβιβασµό, δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση  ούτε σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, συνδιαλλαγής-εξυγίανσης ( άρ. 99 ), ειδικής 
εκκαθάρισης, εκκαθάρισης και υπό διαδικασία  έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης( εταιρίες) και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
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κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. 
10.3 Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία   
που   δηλώθηκαν   µε   την   Υπεύθυνη  δήλωση   είναι   ψευδή   ή ανακριβή, ή εάν δεν 
υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή εάν  από  τα  δικαιολογητικά  που  
προσκοµίσθηκαν  νοµίµως  και εµπροθέσµως,  δεν  αποδεικνύονται  οι  όροι  και  οι  
προϋποθέσεις συµµετοχής, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται  έκπτωτος και η  
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας. 
10.4 Η   απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα 

έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον δεν  κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Θ.   την εποµένη της κοινοποίησης 
της κατακυρωτικής απόφασης. 

 

ΑΡΘΡΟ  11ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

11.1 Ο οριστικός ανάδοχος , στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός  
υποχρεούται να προσκοµίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική 
επιστολή ίση προς το 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού ποσού της συµβατικής 
αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.  
11.2 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται  από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η 
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού και 
περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 72, παρ. 
4 του Ν.4412/2016. 
11.3  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου 
χρόνου. Εγγυητικές επιστολές που δεν καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία 
λήξεως δεν γίνονται δεκτές. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του υλικού. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή γίνεται 
µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσµου. 
11.4  Η µη προσκόµιση εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποκλείει 
της υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα του µειοδότη και ισοδυναµεί µε 
άρνηση αυτού για της υπογραφή της σύµβασης, που συνεπάγεται  σε βάρος του τις 
νόµιµες κυρώσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ  12ο:Υπογραφή σύµβασης  
12.1 Μετά την κατακύρωση και µετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της 
απόφασης κατακύρωσης, προσκαλείται ο ανάδοχος να προσέλθει για την υπογραφή του 
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης.  
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12.2 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα 
τα στοιχεία της προµήθειας. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης  εφαρµόζονται: οι 
διατάξεις του Ν.4412/16, οι όροι της σύµβασης και  συµπληρωµατικά ο Αστικός 
Κώδικας.  
12.3 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 
 

ΑΡΘΡΟ 13o: Εκτέλεση της Προµήθειας-Παραλαβή υλικών 

 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας, ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) µήνες 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση των υλικών θα γίνει τµηµατικά 
σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, σε δύο  ( 2 ) εργάσιµες ηµέρες  µετά 
από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο.  Ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει την 
υπηρεσία µία ηµέρα πριν από την παράδοση.  
Η παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 208 του Ν. 
4412/2016 . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών , διενεργείται ποιοτικός  και  
ποσοτικός  έλεγχος  και  καλείται  να  παραστεί  ,  εφ’  όσον  το επιθυµεί, ο 
προµηθευτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόµου . 
 

ΑΡΘΡΟ  14ο:Τρόπος πληρωµής -Κρατήσεις 

Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνει  µε την εξόφληση  ισόποσων τιµολογίων, εντός 
ευλόγου διαστήµατος από την οριστική παραλαβή τους και  τον έλεγχο των νοµίµων 
δικαιολογητικών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε κράτηση 0,06% και τέλος χαρτοσήµου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
0,0032% επί της καθαρής αξίας της σύµβασης , όταν αυτή ξεπερνά το ποσό των 
2.500,00 (€) ( σύµφωνα µε τον Ν.4013/2011 ) και σε όλους τους άλλους - βάσει των 
κείµενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, πού θα ισχύουν κατά την ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ∆.Ε.Υ.Α.Θ.. 
 

ΑΡΘΡΟ 15o: ∆ηµοσίευση-Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 
διοίκησης της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο και θα αναρτηθεί στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η διακήρυξη και η  µελέτη  θα διατίθενται ελεύθερα µε πλήρη και άµεση πρόσβαση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.deya-thermis.gr 
Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα 
γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης Μακρυγιάννη 15Α Θέρµη, αρµόδια υπάλληλος κα. ΠΑΣΙΑ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ τηλ. 2310460539-2310460530  από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της 
περίληψης διακήρυξης.   
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 106/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 

 

     Ο Πρόεδρος 
Του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης 

 

 

              Πονερίδης Παναγιώτης 
 

 


