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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΡΜΗ 

Γ/ΝΗ Γ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΘΔΟΚΖ   15-10-2018 

Α.Ξ.4301 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

 

Γηα  «ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ- ΝΚΑΓΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ»  

πξνϋπνινγηζκνύ 

 38.097,50€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%,  κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό.  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

ΘΔΡΜΗ 
 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 

α) Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».  

β) Ρνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87Α). 

γ) N. 4555/18 (ΦΔΘ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α') : Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα «ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η»] 

δ)Ρνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν -

Ξξφγξακκα Γηαχγεηα- θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε)Ρεο ΘΑ Ξ1/2380/18-12-2012 (ΦΔΘ 3400/20-12-2012 ηεχρνο Β) κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη 

εηδηθφηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ,Αληαγσληζηηθφηεηαο ,πνδνκψλ ,Κεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ. 

ζη)Ρνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ 74/Α726.3.2014)«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο ... θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο». 

δ) Ρνπ Λ. 4412/2016(ΦΔΘ 147/08-08-2016) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο ,΄Δξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ” 

ε) Ρνπ Λ. 4070/2012 «Οπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Κεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

ζ) Ρνπ Θαλνληζκνχ Δηδηθψλ Αδεηψλ Ξαξνρήο Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ (Θαλνληζηηθή Απφθαζε 

ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. αξ. απνθ. 529/229/2009 ΦΔΘ 1439/Β/2009), 

η) Ρνπ Θαλνληζκνχ Γεληθψλ Αδεηψλ Ξαξνρήο Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ (Θαλνληζηηθή Απφθαζε 

ηεο Δ.Δ.Ρ.Ρ. αξ. απνθ. 504/145/2008 ΦΔΘ 46/Β/2009) 

θ) Ρεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. 504/145/2008 ΦΔΘ 46/Β/2009 Θαλνληζηηθήο Απφθαζεο ηεο 

Δ.Δ.Ρ.Ρ. 

θα) Ρεο απφθαζεο κε αξηζκφ 29030/816/2-6-2012 «Θαζνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

επηβάιιεηαη θαη’ απνθνπή απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

ι) Tνπ Θαλνληζκνχ Δηδηθψλ Αδεηψλ (ΦΔΘ 1876/Β/31-07-2013) θαη ηνπ Λ. 4053/2012 (ΦΔΘ 

44/Α/7-3-2012) γηα ηε Οχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πξάμε ηνπο ηξνπνπνηεί, ηνπο ζπκπιεξψλεη ή ηνπο αληηθαζηζηά, ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κε άιινπο φξνπο πνπ ν πνπξγφο Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ε ΔΔΡΡ ή άιιε δεκφζηα Αξρή, φπσο 

ε ΑΓΑΔ, δχλαηαη λα επηβάιεη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

κ) Ρνπ Θψδηθα Γενληνινγίαο Ξαξνρήο Ραρπδξνκηθψλ πεξεζηψλ (ΦΔΘ 1874/Β/31-07-2013) 

 

Θαη  

Ρελ αξηζκ. 223/2018  απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ..Α.Θ. κε ηελ νπνία, 

εγθξίζεθε  ε  κειέηε κε α/α 23/2018 (Γ/λζε Γ/θσλ  & Νηθνλνκηθψλ  πεξεζηψλ) θαη νη φξνη 

δηαθήξπμεο γηα ηελ  εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ- ΝΚΑΓΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 

https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://npid.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP686-065.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/44_A_2012_4053_NeosNomosTAX.pdf
http://www.adae.gr/
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/PostLegalFramework/AP687-327.pdf
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ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ» κε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή ),  

   

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
Ρελ δηεμαγσγή Ππλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν 

«ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ- ΝΚΑΓΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΩΛ ΓΟΔΠΖΠ», κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη 

ηηκήο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην πξνζθνξάο ηεο κειέηεο κε α/α 23/1-10-2018, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016  θαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 
ΆΡΘΡΟ 1 

Αληηθείκελν εξγαζηώλ-Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Ραρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ζην Γήκν Θέξκεο θαη ηδηαίηεξα ηελ νκαδηθή απνζηνιή ινγαξηαζκψλ 

χδξεπζεο ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο αιιά θαη βάζεη ησλ θαζνξηζκέλσλ απφ ηε 

ΓΔΑ Θέξκεο απνζηνιψλ ζε φπνην ηφπν εληφο & εθηφο Διιάδνο δηακέλνπλ θαηαλαισηέο ηεο 

ΓΔΑ Θέξκεο. 

Δηδηθφηεξα νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζκφ 23/2018 Κειέηε ηεο 

Νηθνλνκηθήο  πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α.Θ. 

Θάζε παξέθθιηζε απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

1. ηνπ Λ.1069/1980 «Περί κινήηρων δια ηην ίδρσζιν Επιτειρήζεων Υδρεύζεως και 

Αποτεηεύζεως» 

2. Ρνπ Θαλνληζκνχ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ηεο Γ.Δ..Α.Θ. θαη  

3. ηνπ Λ.4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

 Πξνϋπνινγηζκόο - Υξεκαηνδόηεζε  

Ζ ελδεηθηηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  είλαη 38.097,50€ επξψ 

θαη επηπιένλ Φ.Ξ.Α. 24%, δειαδή ζχλνιν 47.240,90 επξψ θαη ζα βαξχλεη ηνπο Θ.Α.  ΘΑ 64-04-

00-0007, & 54-02-02-0623 ηνπ έηνπο 2019. Ζ ςήθηζε ηεο πίζησζεο θαη ε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ 

ζα δηελεξγεζεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο θαη κε ηελ ςήθηζε ησλ ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ ηεο 

Γ.Δ..Α.Θ.. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηδίνπο πφξνπο.  

Ρα παξαπάλσ πνζά αθνξνχλ πξφβιεςε θαη ζε πεξίπησζε κε επαιήζεπζεο κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ..Α.Θ.. Πρεηηθφ CPV 79571000-7  «πεξεζίεο 

ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ». 

Ζ δαπάλε αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αηηείηαη γηα ηελ απνζηνιή φισλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ βεβαησζέλησλ (θαηαιφγσλ) γηα ην έηνο 2019, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ζ Γ.Δ..Α.Θ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ.    

Ν αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο βξίζθεηαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε κε α/α 23/2018 ηεο Νηθνλνκηθήο  

πεξεζίαο ηεο Γ.Δ..Α.Θ. 

Νη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ πξνζθνξά κφλν ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

φρη γηα κέξνο απηνχ.             

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Σόπνο θαη ρξόλνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θέξκεο, Καθξπγηάλλε 15 Α ζηε Θέξκε, 

Ρ.Θ. 57001, NUTS :EL522, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηελ 30/10/2018 

εκέξα Σξίηε 

Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 π.κ.. θαη ψξα ιήμεο ε 11:30π.κ. 
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Πε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ζηελ θαζνξηζκέλε εκέξα 

θαη ψξα, απηή ζα δηελεξγεζεί ζηηο 05/11/2018, εκέξα Γεπηέξα ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα. 

 
ΆΡΘΡΟ 4 

Πξνζόληα νηθνλνκηθώλ θνξέσλ – Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Πην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο 

απηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ζε άιιε ρψξα ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ.4412/16. 

*Νη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε  λνκηθή κνξθή. 

θαη εθόζνλ όινη νη παξαπάλσ(α,β,γ,δ) αζρνινύληαη κε  εξγαζίεο  ζρεηηθέο  κε ην 

αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ.  

2. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. 

3. Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε 

ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ησλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

σο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο. 

ΆΡΘΡΟ 5 

ηνηρεία πξνζθνξάο 

5.1 Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ . 

5.2 Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

5.3 Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ είλαη γξακκέλα ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

5.4 Πην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ππφ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε. 

5.5 Κξηηήξην επηινγήο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κόλν βάζεη ηηκήο. 

5.6 Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηεί ε δηαθήξπμε, εθηφο ησλ Δγγπήζεσλ θαη ησλ πεχζπλσλ 

Γειψζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην πξσηφηππν, ππνβάιινληαη είηε ζηελ πξσηφηππε κνξθή ηνπο 

είηε ζε κνξθή απινχ (κε επηθπξσκέλνπ), επθξηλνχο θσηναληηγξάθνπ απφ ην πξσηφηππν ή απφ 

ην αθξηβέο αληίγξαθν , εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην δεκφζην , ηνπο 

ΝΡΑ α ́ θαη β ́ βαζκνχ θαη απφ ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, απφ ηα ΛΞΓΓ, ηα 

δηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκψλ, ηα ΛΞΗΓ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ 

θξαηηθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη απφ ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ 3429/2005. 

Γίλνληαη επίζεο δεθηά: α) Ρα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, 

εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. β) Ρα απιά, επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ηηο αλσηέξσ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο. γ) Ρα απιά, επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα αιινδαπψλ 

εγγξάθσλ, εθφζνλ ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

5.7 Ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο 

 
ΆΡΘΡΟ 6 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

 

-Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα παξάγξαθν 

είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Α΄. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

α.1 Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο, ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

εμνπζηνδόηεζε εθπξνζώπεζεο (ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε    

ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο) ελψ γηα ηηο ΑΔ ν εθπξφζσπνο πνπ ζα θαηαζέζεη ηελ 

πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, εθηφο ηεο ηαπηφηεηάο ζα πξνζθνκίζεη πξαθηηθφ ηνπ ΓΠ ηεο ΑΔ, 
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φπνπ ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή απηήο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. 

Δθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο έρεη ηε κνξθή λνκηθνχ πξνζψπνπ(εηαηξείαο) ππνβάιινπλ  

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο : 

Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα 

επίζεκα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Θ. ή Γ.Δ.Κ.Ζ., θιπ)1, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην 

ηεο ρψξαο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 

 Ν Ξξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.Π., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ 

πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

 Νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ν.Δ., Δ.Δ., Η.Θ.Δ. ή Δ.Ξ.Δ. 

Πηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ 

αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία. 

Πηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο. 

α.2 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ Νηθνλνκηθφο Φνξέαο 

ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: α)Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε   β)Γσξνδνθία γ)Απάηε 

δ)Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζη) 

Γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά νξίδνληαη ζην Άξζξν 

73 ηνπ Λ.4412/16 

α.3  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ Νηθνλνκηθφο Φνξέαο 

ζα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θνξνινγηθψλ 

νθεηιψλ θαη θαηαβνιή  εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν Νηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη 

Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Πηελ ίδηα δήισζε πξέπεη λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε. 

α.4 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ Νηθνλνκηθφο Φνξέαο 

ζα δειψλεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ ηειεί ππφ παχζε εξγαζηψλ, δελ ηειεί ζε πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δελ ηειεί ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε  νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία 

θήξπμεο ζε πηψρεπζε, ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο ( άξ. 99 ), εηδηθήο εθθαζάξηζεο, εθθαζάξηζεο 

θαη ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε 

νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

α.5 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ Νηθνλνκηθφο Φνξέαο 

ζα δειψλεη φηη δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο.  Δπίζεο φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

α.6 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη έιαβε 

γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηελ αλάζεζε γηα ηελ  νπνία ζα 

νξηζζεί σο αλάδνρνο  ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

α.7 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86,ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη θαηέρνπλ Δηδηθή Άδεηα 

Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

α.8 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

                                                           
1
 Τα νομιμοποιηηικά έγγραθα , για ηα οποία σπάρτει δσναηόηηηα (όπως π.τ. ηο  ΓΕΜΗ ), να έτοσν ημερομηνία έκδοζης  

μεηά ηην ημερομηνίας δημοζίεσζης ηοσ διαγωνιζμού 
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- Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο  22/2018 

κειέηεο θαη φηη ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

- Ζ επηρείξεζε δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο. 

- Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ Γεκνζίνπ ή Ν.Ρ.Α. 

-Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, γηα αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ. 

-Γελ έρεη δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε 

ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα & δξαζηεξηφηεηα. 

-Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ 

(πνζνηηθέο & πνηνηηθέο) φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην δεκφζην ηνκέα. 

-Δίλαη εγγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην  

 

Όιεο νη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ζα θέξνπλ ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

επηρείξεζεο θαη εκεξνκελία, ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γελ απαηηείηαη ε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο πνπ 

δεηνύληαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

Γιψζζα ζχληαμεο ησλ  παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε Διιεληθή  

 

Β΄. Ρερληθή Ξξνζθνξά 

Ρερληθή  πξνζθνξά  ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη κε  πνηλή  απνθιεηζκνχ θαη φια ηα 

δεηνχκελα απφ ηελ κειέηε ζηνηρεία θαη ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά. 

Γ΄. Νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Γξαπηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κε  πνηλή  απνθιεηζκνύ επί 

ηνπ εληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Δ..Α.Θ., ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 

Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  

7.1 Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθεο 

πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε απηνπξνζψπσο ή κέζσ λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ δηελεξγεί 

ηνλ δηαγσληζκφ. 

7.2  Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ επίζεο λα απνζηαινχλ ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θέξκεο θαη 

παξαιακβάλνληαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε 

φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Νη πξνζθνξέο απηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν 

πνπ ηηο παξαιακβάλνπλ πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

δηαδηθαζία 

7.3 Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά ζηαικέλεο πξνζθνξέο δελ 

ζπκθσλνχλ κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξέο 

πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΞΟΝΠ Γ.Δ..Α.ΘΔΟΚΖΠ 

 ΓΗΑΘΖΟΜΖ  4301/15-10-2018 

 Γηα  ην δηαγσληζκφ «Ραρπδξνκηθέο πεξεζίεο» 

 Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ:30-10-2018 

 Πηνηρεία Απνζηνιέα:  

- επσλπκία:            -  δηεχζπλζε :         - αξηζκφο ηειεθψλνπ: 

- αξηζκφο ηειεκνηνηππίαο (ΦΑΜ):           - ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν  (e-mail): 

Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, νη 

νπνίνη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, δειαδή : 
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Α. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

απαηηνχκελα κε πνηλή απνθιεηζκνχ δηθαηνινγεηηθά. Ξξνο δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο 

είλαη επηζπκεηή ε ηνπνζέηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηελ ζεηξά πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν Α΄ ηνπ άξζξνπ 6 .  

Β. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε « Ρερληθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη α)ππεχζπλε 

δήισζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη νη πξνζθεξφκελεο 

ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο  ζα είλαη ζχκθσλεο κε φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ  κειέηε κε α/α  

22/2018 θαη β) Ππζηήκαηα Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν 

ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9001:2008 

Ζ .Γ. ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο.  

Γ. Φάθεινο θαη κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο  

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί 

επί ηνπ εληχπνπ Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ.Δ..Α.Θ.  κε  πνηλή  

απνθιεηζκνύ  ζε αληίζεηε πεξίπησζε.  

 

7.4 Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

7.5 Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

7.6 Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη 

απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη 

κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη 

νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

7.7  Ν πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα  φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο. Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 

Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηρηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 

ΆΡΘΡΟ 8 

Παξαιαβή θαη απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ 

Ρν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά ηελ έλαξμε δηαδηθαζίαο 

απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη   γηα επηζηξνθή  σο εθπξφζεζκεο. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ αθνξά  δηαγσληζκφ πνπ γίλεηαη κε 

θξηηήξην ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά : 

1. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν νη ηξεηο 

θάθεινη{δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο}. Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ 

θαθέινπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  ε επηηξνπή  πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ 

πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ.  

2. Ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  δελ απνζθξαγίδεηαη θαη παξακέλεη ζην παξαπάλσ 

φξγαλν κέρξη λα θξηζεί ε πξνζθνξά εάλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 

δηαθήξπμεο 

3. Κεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη νη 

ηερληθέο πξνζθνξέο γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ δεθηέο ζην ζηάδην ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

4. Θαηφπηλ ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο 

έγηλαλ δεθηέο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο 
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αζπλήζηζηα ρακειήο πξνζθνξάο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξάζρεη γξαπηψο ζηελ επηηξνπή 

ηνπ δηαγσληζκνχ ηηο δηεπθξηλίζεηο εάλ ζα δεηεζνχλ απφ απηή, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε 

ζνβαξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

5. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζεο θαη ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ φπνπ θαη απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη αλαθεξχζζεη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

6. Ρα παξαπάλσ πξαθηηθά δηαβηβάδνληαη ζην Γ.Π. ην νπνίν θαη απνθαίλεηαη γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εθηφο ηνπ αλαδφρνπ.  

7. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο 

ζπλεδξηάζεηο, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Δλζηάζεηο 

9.1 Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη  απφ  ηνπο  νηθνλνκηθνχο  θνξείο  θαηά  ηεο  πξνθήξπμεο  ηνπ 

δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν127ηνπ Λ.4412/2016, σο εμήο : 

α)Θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

β)Θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη 

ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑΘ, κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

9.2 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο   αμίαο   ηεο   ζχκβαζεο.   Ρν   παξάβνιν   επηζηξέθεηαη   κε   πξάμε   ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην ΓΠ ηεο ΓΔΑΘ. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 
ΆΡΘΡΟ 10 

Καηαθύξσζε δηαγσληζκνύ 

10.1 Αλάδνρνο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο ζην ζχλνιν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο πιένλ ηνπ Φ.Ξ.Α.. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα 

ηηκή, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ηνπο.  

2. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

3. Ξξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α.Θ., χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ. 

4. Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
10.2 Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
γίλεη ε θαηαθχξσζε θαιείηαη λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά, 
πξνζθνκίδνληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πξσηνθνιιεκέλν ζην πξσηφθνιιν ηεο 
Γ.Δ..Α. Θέξκεο , ν νπνίνο παξαδίδεηαη  ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή κεηά ηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ πξνο ην Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α.Θ. γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10.3 Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζα έρνπλ εκεξνκελία 

έθδνζεο κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη είλαη ηα εμήο:  

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Γηα λα λνκηθά πξφζσπα ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη:  

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ νκνξξχζκσλ θαη ησλ εηεξνξξχζκσλ εηαηξεηψλ (ΝΔ θαη ΔΔ),  

- νη δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.),  





  

8 

 

- ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (ΑΔ),  

- ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ,  

- ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

Πε πεξίπησζε αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε αλσηέξσ ππνρξέσζε αθνξά ζηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδηφηεηεο θαηά ηε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη.  

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο, ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 

Λ 1599/86ή ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπνπ 

αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά. Ζ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί ζε θάζε 

πεξίπησζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθα ησλ θαηαδηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ.  

β. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο ζε ηζρχ, φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:  

- αθνξά θαη ηνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη φρη κφλν ηνπο νξγαληζκνχο θχξηαο 

αζθάιηζεο,  

- αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, πνπ 

είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,  

- ζε πεξίπησζε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, αθνξά θαη φζνπο είλαη αζθαιηζκέλνη σο εξγνδφηεο ή 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο,  

- ζε πεξίπησζε εηαηξεηψλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), αθνξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (ην λνκηθφ 

πξφζσπν) θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ηε δηνηθνχλ ή ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο αλ απηά έρνπλ 

εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ εηαηξεία.  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, καδί κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ ή ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά 

εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο φπνπ ππάγεηαη θάζε 

απαζρνινχκελνο. Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο ζα βεβαηψλεηαη επί ηνπ ζψκαηνο 

απηήο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο.  

γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 

κεηξώα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ γηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

ππεξεζίαο / πξνκήζεηαο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ην νπνίν πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζε ηζρχ.  

δ. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, κε έθδνζε κεηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ελ ιφγσ Νηθνλνκηθφο Φνξέαο δελ 

ηειεί ππφ πηώρεπζε, δελ ηειεί ππφ παύζε εξγαζηώλ( εηαηξίεο), δελ ηειεί ζε πησρεπηηθό 

ζπκβηβαζκό νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δελ ηειεί ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ 

ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, ζπλδηαιιαγήο-εμπγίαλζεο ( άξ. 99 ), 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο, εθθαζάξηζεο θαη ππό δηαδηθαζία  έθδνζεο απόθαζεο 

αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο( εηαηξίεο) θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

ε) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κεηξψν Ραρπδξνµηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΡΡ, µε ηελ νπνία ζα 

πηζηνπνηείηαη φηη είλαη θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο γηα παξνρή ηαρπδξνµηθψλ ππεξεζηψλ ζην πεδίν ηεο 

θαζνιηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ ΔΔΡΡ ή αληίγξαθν απφθαζεο ηεο ΔΔΡΡ ζηελ νπνία ππάξρνπλ φια 

ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο ηνπ ή άιιν αληίζηνηρν λνµηµνπνηεηηθφ δεµφζην έγγξαθν. 

10.4 Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία   πνπ   

δειψζεθαλ   κε   ηελ   πεχζπλε  δήισζε   είλαη   ςεπδή   ή αλαθξηβή, ή εάλ δελ ππνβιεζνχλ 

ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ή εάλ  απφ  ηα  δηθαηνινγεηηθά  πνπ  πξνζθνκίζζεθαλ  λνκίκσο  θαη 

εκπξνζέζκσο,  δελ  απνδεηθλχνληαη  νη  φξνη  θαη  νη  πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, o πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη  έθπησηνο θαη ε  θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο. 

10.5 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 
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ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 

ηεο, εθφζνλ δελ  θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο 

πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα γξαθεία ηεο 

Γ.Δ..Α.Θ.   ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

11.1 Ν νξηζηηθφο αλάδνρνο , ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο  ππνρξενχηαη 

λα πξνζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή ίζε πξνο ην 5% 

(πέληε ηνηο εθαηφ) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην ΦΞΑ, γηα ηελ θαιή θαη 

πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.  

11.2 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή εθδίδεηαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Ππκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2513/1997 

θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ θαη 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 72, παξ. 4 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

11.3  Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 

Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ δελ θαζνξίδνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ή ρξνλνινγία ιήμεσο δελ γίλνληαη 

δεθηέο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ πιηθνχ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

11.4  Ζ κε πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, απνθιείεη ηεο 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ κεηνδφηε θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε απηνχ 

γηα ηεο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη  ζε βάξνο ηνπ ηηο λφκηκεο θπξψζεηο.  

 

ΆΡΘΡΟ 12 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

12.1 Κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, πξνζθαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.  

12.2 Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο  εθαξκφδνληαη: νη δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.4412/16, νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη  ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

12.3 Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

ΆΡΘΡΟ 13 

 Παξαιαβή εξγαζηώλ- Υξόλνο παξάδνζεο 

Α. Παξαιαβή εξγαζηώλ 

1.Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

2.Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

3.Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

4.Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε Νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 
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απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

5.Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 

απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί 

απηνδίθαηα. 

6.Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ 

ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη ηελ 

έγθξηζε απηψλ απφ ην Γ.Π..  

Β. Υξόλνο παξάδνζεο 

Ν ρξφλνο παξάδνζεο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα  νξηδφκελα ζηελ κειέηε κε α/α  23/2018  ηεο 

Γ/λζεο  Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ.  

 

ΆΡΘΡΟ 14 

Σξόπνο πιεξσκήο -Κξαηήζεηο 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζα γίλεη  κε ηελ εμφθιεζε  ηζφπνζσλ ηηκνινγίσλ, εληφο δηκήλνπ 

απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο θαη  ηνλ έιεγρν ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο.  

Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θξάηεζε 0,06% θαη ηέινο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 0,0032% 

επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο , φηαλ απηή μεπεξλά ην πνζφ ησλ 2.500,00 (€) ( ζχκθσλα 

κε ηνλ Λ.4013/2011 ) θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο - βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ - θφξνπο, ηέιε 

θαη θξαηήζεηο, πνχ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ν Φ.Ξ.Α. 

βαξχλεη ηελ Γ.Δ..Α.Θ.. 

 

ΆΡΘΡΟ 15 

Γεκνζίεπζε-Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ  

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 

ηεο Γ.Δ..Α.Θ., ζα αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν θαη ζα αλαξηεζεί ζην ΘΖΚΓΖΠ 

ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ δηαθήξπμε θαη ε  κειέηε  ζα δηαηίζεληαη ειεχζεξα κε πιήξε θαη άκεζε πξφζβαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.deya-thermis.gr/  

Ρα αλσηέξσ έγγξαθα κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο 

Γ.Δ..Α. Θέξκεο Καθξπγηάλλε 15Α Θέξκε, αξκφδηνη ππάιιεινη Γθφγθνο Ξαλαγηψηεο 2310 460 

548 Εσληαλνχ Καξία ηει. 2310-460 535, fax 2310-460 531, ηει. θέληξν 2310-460 530 απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο.   

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 23/2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηεο Γ.Δ..Α. Θέξκεο 

Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016. 

 

ΔΓΓΎΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

 

 
Ο Πξόεδξνο 

Σνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Θέξκεο 
 

Πνλεξίδεο Παλαγηώηεο 

 

http://www.deya-thermis.gr/
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