
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ      Αλεξανδρούπολη: 07-06-2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2353 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Έχουσα υπόψη: 

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων». 

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τo άρθρο 117 αυτού. 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. 

δ) Την υπ’ αριθμόν 139/21-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 311,117 του Ν. 4412/2016,  για  την « προμήθεια  ειδών ένδυσης και υπόδησης » που  

προβλέπονται από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.   

Αλεξανδρούπολης  ( σύνολο  67  άτομα  56  άνδρες  και  11 γυναίκες )  για  το   έτος  2018  και με 

κριτήριο  κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη προσφορά  μόνο  βάσει  

τιμής  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  311  ν.4412/2016   και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  

της  παρούσας  μελέτης. 

Τα προς προμήθεια είδη, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

Α/Α                                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Παντελόνια  τύπου  τζιν  ( χειμερινά – θερινά  4×67 )      268 

2. Πουκάμισα  με  μακρύ  μανίκι  ( χειμερινά  2×67 )      134 

3. Πουκάμισα  κοντομάνικα  ( θερινά  2×67 )      134  

4. Μπουφάν  τύπου  τζιν  ( θερινό  1×67 )       67 

5. Μπουφάν ( χειμερινό  1×67 )       67 

6. Πουλόβερ  ( χειμερινό  1×67 )       67 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

1. Μποτάκια  χωρίς  επένδυση  ( θερινά  1×67 )       67 

2. Μποτάκια  με  επένδυση  ( χειμερινά 1×67 )       67 

 



Κάθε οικονομικός φορέας, μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποια ομάδα επιθυμεί, καθώς 

και για τις δύο ομάδες. Πρέπει όμως, να προσφέρει για το σύνολο της ομάδας.  

Η προμήθεια « ειδών ένδυσης και υπόδησης » είναι προϋπολογισμού 33.688,50 ευρώ 

(τριάντα  τριών  χιλιάδων  εξακοσίων  ογδόντα  οκτώ  ευρώ  και  πενήντα  λεπτών ) χωρίς   τον  Φ.Π.Α. 

24%)  και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 66, 330 και 331 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 

4412/2016.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., 

οικονομικού έτους 2018  Κ.Α. 60.02.0000 και (ΦΠΑ)  ΚΑ.54.00.2990 . 

Ο αντίστοιχος κωδικός του κωδικολογίου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV) για τον υπό προμήθεια 

εξοπλισμό είναι: 

 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. ΣΕ € 

18230000-0             Ενδύματα 
      

  28.127,50 

18810000-0             Υποδήματα      5.561,00 

 

 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 Αλεξανδρούπολη 

Τηλ.: 25510-29163, 25510-31398 

Fax: 25510-31398 

Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ).  

Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Α. ). 

Προϊστάμενη Αρχή : Το ΔΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

NUTS 1: EL5   (Γεωγραφική Ομάδα : ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (VOREIA ELLADA)) 

NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)) 



NUTS 3: EL511 (Έβρος (Evros)) 

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Τόπος και χρόνος διενέργειας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/06/2018 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο 

κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α, που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί της Διον. Σολωμού 24, με 

ώρα έναρξης την 10.00 πμ και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10.30 πμ. 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 Η προετοιμασία, η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση 

της εν λόγω δημόσιας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 1069/1980 «περί 

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν. 3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων». 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

Έγγραφα της Σύμβασης 

 Τα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας 

υλικών κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Τεχνική περιγραφή. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Tο έντυπο Οικονομικής  Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

Προϋπολογισμός 

1. Η δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: :  « Προμήθεια  ειδών ένδυσης και υπόδησης» 

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των  ( 33.688,50 €) ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο  

41.773,74   ευρώ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.02.0000  με  το  ποσό  των 33.688,50 €  

και  (ΦΠΑ)  τον  ΚΑ.54.00.2990 με  το  ποσό  των 8.085,74 € του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2018. 

2. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά την « προμήθεια  ειδών ένδυσης και υπόδησης » που  

προβλέπονται από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το τακτικό προσωπικό της ΔΕΥΑ   



Αλεξανδρούπολης  ( σύνολο  67  άτομα  56  άνδρες  και  11 γυναίκες )  της Δ.Ε.Υ.Α.Α., για  το  έτος  

2018. 

3. Η προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος για  κάθε  είδος  προέκυψε  ύστερα  από  έρευνα  

αγοράς  στα  καταστήματα  της  Αλεξανδρούπολης. 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 

1. Τα περιγραφόμενα είδη ένδυσης και υπόδησης  θα παραδοθούν τμηματικά  ή  εξ  

ολοκλήρου  ανάλογα με τα  προβλεπόμενα από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το τακτικό 

προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.   Αλεξανδρούπολης.    

2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

προμήθειας, σύμφωνα με τη μελέτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί όρων 

διακήρυξης 

 

1. Για την παραλαβή των τευχών  οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη  αναπαραγωγής 

τους, που ανέρχεται σε  5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά  του  

την  αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της 

σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και 

στα τηλέφωνα 25510-29163, 25510-31398 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα 

προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της 

σύμβασης, στην ιστοσελίδα  www.deyaalex.gr.  Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι 

ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το σφραγισμένο και αριθμημένο από την 

Υπηρεσία έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς , από τα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που 

βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου, οδός Διον. Σολωμού 24. 

2. Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί των 

εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξης και μελέτης), μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 5η 

εργάσιμη ημέρα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αιτήματα 

παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας είναι 

εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. 

3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήματα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήματος και απαντά στο σχετικό έγγραφο με τις παρεχόμενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το 

αργότερο μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

http://www.deyaalex.gr/


4. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές 

απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, προκειμένου 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

6. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

7. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν παρατείνεται η ανωτέρω προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

Εγγυήσεις 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται 

η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες. 

 

7.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια 

υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

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. 

δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

Συμφωνίας περί Δημοσίων 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.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 



Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

ε) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρει τα προς προμήθεια υλικά (ή την ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει). Όσον αφορά το 

χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση η Δ.Ε.Υ.Α.Α. υποχρεούται 

στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

Η  Δ.Ε.Υ.Α.Α. επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α., τηλ.25510-29163, 25510-31398, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 



2. Η διακήρυξη του Προέδρου θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. (www.deyaalex.gr) και περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στο «διαύγεια» και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., καθώς και θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Έβρου. 

ΑΡΘΡΟ  9 

Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται αποδεδειγμένα με την εμπορία συναφών ειδών, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί 

κ.α. 

3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 

διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς 

από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της 

προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης 

μελέτης. 

 

Άρθρο 10 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την οικονομική και την 

τεχνική τους προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. που έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. 

Επιπροσθέτως, Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στην 

διαδικασία του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό του. 

 
1) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να 

υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση χωριστά για κάθε 

μέλος της. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να 

περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και 

σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 
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λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει 

όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 

της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 

μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να 

εγκριθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

Άρθρο 11 

Περιεχόμενο προσφοράς 

1. Η κάθε προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται με ευκρίνεια: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του ως άνω σφραγισμένου 

φακέλου τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική  Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι τρεις ως άνω φάκελοι, φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφοράς. 

2. Οι προσφορές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτές συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική 

περίπτωση δε θα γίνονται αποδεκτά. 

 

3. Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: 

     α) Το Τ.Ε.Υ.Δ.  

β) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 



Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

4. Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική  Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική  Προσφορά» περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού  : 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου, που θα αναφέρει ότι τηρούνται  όλες  τις  

Τεχνικές  προδιαγραφές  που  αναφέρονται στο τμήμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης. 

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους. ως δείγμα της εργασίας τους, ένα 

(1) τεμάχιο  ανά  είδος, το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών και θα 
πρέπει να συμφωνεί απολύτως, με ποινή αποκλεισμού, με τις προδιαγραφές. 

Τα δείγματα του αναδόχου (στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός), θα παραμείνουν μέχρι την 

οριστική παραλαβή της παραγγελίας, για έλεγχο των παραδοθέντων και στην συνέχεια θα  

παραδοθούν  στον  ανάδοχο.  

 

5.  Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  

 Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει 

συμπληρωμένο το θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο «Οικονομικής Προσφοράς», που χορηγείται 

από την Δ.Ε.Υ.Α.Α..  

Οι συμμετέχοντες  πρέπει  να καταθέσουν προσφορά επιδίδοντας ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό για κάθε  ΟΜΑΔΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  σύμφωνα  με  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ  12 

Λοιπά θέματα προσφορών 

1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά 

τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα 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. 

3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά 

είδος, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, που συνεδριάζει 

δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών. 

6. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  

7. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. μπορεί να καλεί 

γγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους 

(δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης (αρ. 102 Ν.4412/2016).  

8. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 

παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της 

δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

9. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, είναι υποχρεωτική για την 

αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των 

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

Άρθρο 13 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά, μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Α. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 



Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της 

σύμβασης για την αποσφράγιση. 

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, τριάντα (30) λεπτά της ώρας πριν 

από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά το χρόνο λήξης, αν η υποβολή, που 

έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή, λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 

της Επιτροπής Διαγωνισμούς, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. 

4. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντίστοιχα. 

 

Άρθρο 14 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ποσοστό έκπτωσης 

ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει διαφορά της 

προσφερόμενης τιμής μεταξύ του ολογράφως και του αριθμητικώς, θα υπερισχύσει η ολογραφείσα 

προσφερόμενη τιμή. 

2. Η έκπτωση δίνεται ανά ομάδα τους προμήθειας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ ΦΠΑ συμβατική αξία τους προμήθειας, ήτοι: 

 Το ποσό ύψους 0,06%  επί τους αξίας τους σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
τους Α.Ε.Π.Π.  (Επί τους ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 
χαρτοσήμου). 

 Το ποσό ύψους 0,06% επί τους αξίας τους σύμβασης υπέρ τους Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί τους 
παρακράτησης τους, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

Οι κρατήσεις υπέρ τους Α.Ε.Π.Π. και υπέρ τους Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα παρακρατηθούν από την πρώτη 
πληρωμή στο σύνολό τους. 
Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπολογιστούν τα έξοδα αποστολής των υλικών, τα οποία 

βαραίνουν τον προμηθευτή. 
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που 

δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 15 



Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

  1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  3. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον τούτο ζητηθεί από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Α, πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό 

διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των  προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. απευθύνει 

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 δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς. Για 

τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους 

δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός 

αν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά 

τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει, όμως, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

  4. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 

κατακύρωση.  

 

Άρθρο 16 

Εναλλακτικές προσφορές 

 

 Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές, καθώς και όσες 

αναφέρονται σε μέρος ανά ομάδα της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς παράδοση υλικών. 

 

Άρθρο 17 

Εχεμύθεια - πρόσβαση στα έγγραφα 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες των οικονομικών φορέων, τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών 

απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 



διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 

γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις 

δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, 

απαντήσεις, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. 

5. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να 

λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που κατέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με 

υπόθεσή του, η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα δεν υφίσταται 

στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν 

παραβλάπτεται απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:  

α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή  

β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η 

σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα. 

Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται με την επιφύλαξη της ύπαρξης δικαιωμάτων πνευματικής ή 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

Άρθρο 18 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της 

συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά 

της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Κατά τη διακήρυξη η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι το ήμισυ του διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς. Για την άσκηση ένστασης κατά εκτελεστής πράξης του αναθέτοντος φορέα είναι πέντε 

ημέρες μετά την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της Δ.Ε.Υ.Α.Α., η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 

221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., αν 

η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  



2. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται 

ενώπιων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού 

οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης 

(αξιολόγησης προσφορών κ.λ.π) 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 

λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού, από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του 

οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο αρμόδιο 

όργανο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. (αρ. 127 Ν.4412/2016) 

6. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη 

υποβληθείσες. 

 

Άρθρο 19 

Αξιολόγηση προσφορών 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της διακήρυξης. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Τα επιμέρους στάδια, έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 

Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής.  

β) Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, δυνάμει της 

παραγράφου 4 του άρθρου 117 του ν.4412/2016 μπορούν να αποσφραγιστούν κατά την κρίση της 

Επιτροπής και στην ίδια δημόσια συνεδρίαση. Εάν δεν αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα, τότε με 



ειδική πρόσκληση καλούνται οι οικονομικοί φορείς που προήχθησαν σε αυτό το στάδιο 

(αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) να παραστούν στην αποσφράγιση σε συγκεκριμένη ώρα και 

μέρα .  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

2. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), επικυρώνονται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση 

(αρ. 100 §4 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την περ. 18 του άρθρου 107 του 

Ν.4497/2017) , η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. 

3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 των 

ακόλουθων δικαιολογητικών: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα τα της παρ. 1 

του αρ. 73 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους 

όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) 

τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι 



ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το 

οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. ΕΣ-334130-2017/10001 και το υπ’ αριθ. ΕΞ 12161-

2018/10001 έγγραφα του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Π.Ε. , επειδή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 2 του 

άρθρου 80 Ν.4412/2016 (σε συνδυασμό με τη περίπτωση γ’ παρ. 2 αρ.73 Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 39 Ν.4488/17)  που προβλέπει αντικατάσταση του 

πιστοποιητικού με ένορκη βεβαίωση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, θα πρέπει να εκδοθούν από τους 

οικονομικούς φορείς κατά το χρόνο υποβολής της οικονομικής τους προσφοράς. Στο στάδιο 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης , η Επιτροπή Διαγωνισμού θα εξετάσει εάν τα 

δικαιολογητικά ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ο οικονομικός φορέας, δήλωσε υπεύθυνα 

στο Τ.Ε.Υ.Δ. ότι δε συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού (ημερομηνία διαγωνισμού). 

Επειδή, κατά το χρόνο αξιολόγησης δε θα μπορέσετε να λάβετε φορολογική και ασφαλιστικές 

ενημερότητες παρελθόντος χρόνου, σας συμβουλεύουμε να συλλέξετε τα δικαιολογητικά έγγραφα 

έγκαιρα. 

4. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

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

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

  5. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

- Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 



την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 

χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι τα 

πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. 

- Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα μέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

- Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό. 

- Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε 

αυτές προσωπικό.  

- Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν 

αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 Διευκρινίζεται, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις 

προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 

εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

6. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

7. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

8. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 -75 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου 



είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Α. εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «διαύγεια» και αποστέλλεται με μέριμνα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. στους συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο 

νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την 

πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος. 

 

Άρθρο 20 

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:  

 α) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 β) Την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.  

γ) Την κατακύρωση της σύμβασης.  

 

Άρθρο 21 

Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 

κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής Προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. 



3. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση τα άρθρα 105 επ. του Ν. 4412/2016 . 

 

Άρθρο 22 

Σύμβαση 

 

1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την 

συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.,  καθώς και τις 

τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση 

δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

- Τον προς προμήθεια εξοπλισμό και υλικά 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς παράδοση εξοπλισμού και υλικών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την προσφορά του αναδόχου. 

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

2. Η σύμβαση υπογράφεται για τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. από τον Πρόεδρο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα 

παραμείνει αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται 

από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής αξιολόγησης. 



3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα. 

 

Άρθρο 23 

Παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

 

1. Η παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής του, διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

3. Μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης. Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α. Να παραλάβει τα υλικά 

β. Να παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης. 

γ. Να απορρίψει τα υλικά. 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτός από τους όρους της σύμβασης και 

διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν τα υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη 

χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εξοπλισμού, με η 

χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια 

κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών 

επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

μπορεί να απορριφθούν.  

5. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή παραλαβής, , κοινοποιούνται υποχρεωτικά 

και στους προμηθευτές. 



6. Τα υπό προμήθεια υλικά  μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 

οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.  

 

Άρθρο 24 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση και εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται 

για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο 

δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

2. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει 

χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Άρθρο 25 

Τρόπος Πληρωμής 

1. Η αξία των υλικών θα πληρώνεται  τμηματικά  στον προμηθευτή μετά την παραλαβή των 

υλικών  από την αρμόδια  επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσης, με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

3. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν 

την προ ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 



 Το ποσό ύψους 0,06%  επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

της Α.Ε.Π.Π.  (Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου). 

 Το ποσό ύψους 0,06% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της 

παρακράτησης αυτής, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

Οι κρατήσεις υπέρ της Α.Ε.Π.Π. και υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα παρακρατηθούν από την πρώτη 

πληρωμή στο σύνολό τους. 

Άρθρο 26 

Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 
 

1. Για κάθε πράξη της Δ.Ε.Υ.Α.Α., για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των 

συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η ένσταση ασκείται και κατατίθεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης.  

2. Εφόσον ο ανάδοχος δεν ικανοποιηθεί από την πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αυτό την απορρίψει σιωπηλά, δικαιούται να προσφύγει στο Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

3. Κάθε αξίωση του αναδόχου κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή αντίθετα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. κατά του 

αναδόχου, που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμοδίας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή 

στα αρμόδια δικαστήρια, παραγράφεται, αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να 

διακοπεί η παραγραφή.  

 

Άρθρο 27 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης – Κρατήσεις 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

2. Η διακήρυξη της παρούσης  θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  περίληψη αυτής θα 

αναρτηθεί στο πρόγραμμα «διαύγεια», θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου 

διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (www.deyaalex.gr), θα 

αποσταλεί στο ΕΒΕ Έβρου και θα δημοσιευτεί σε μία εφημερίδα τοπική. 

3. Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν 

την προ ΦΠΑ συμβατική αξία της προμήθειας, ήτοι: 

http://www.deyaalex.gr/


 Το ποσό ύψους 0,06%  επί της αξίας της σύμβασης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

της Α.Ε.Π.Π.  (Επί της ανωτέρω παρακράτησης, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του 

χαρτοσήμου). 

 Το ποσό ύψους 0,06% επί της αξίας της σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Επί της 

παρακράτησης αυτής, κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου). 

Οι κρατήσεις υπέρ της Α.Ε.Π.Π. και υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα παρακρατηθούν από την πρώτη ληρωμή 

στο σύνολό τους. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης (εφημερίδα) σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον Ανάδοχο (Ν. 3548/2007 & Ν. 

3801/2009), οι σχετικές δε αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται απ’ αυτόν απαραίτητα κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι περισσότεροι του ενός καθένας 

συμμετέχει στη δαπάνη ανάλογα με την αξία της προμήθειας που το ανατέθηκε μεταφρασμένη σε 

ποσοστό επί τοις εκατό. 

4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 

και του Ν. 3463/2006. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 139/21-05-2018 (ΑΔΑ:6ΑΞ1ΟΡΝΗ-ΜΑΥ) 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 

 

« Προμήθεια  ειδών ένδυσης και υπόδησης » 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα εν λόγω είδη πρόκειται να χορηγηθούν σε 67 εργαζόμενους της ΔΕΥΑ  Αλεξανδρούπολης. εκ των 

οποίων οι 11 είναι γυναίκες και οι 56 άνδρες. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια των 

ανωτέρω ειδών της Δ.Ε.Υ.Α.  Αλεξανδρούπολης. για το έτος 2018 

Τα προς προμήθεια είδη, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Α’ 

Α/Α                                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Παντελόνια  τύπου  τζιν  ( χειμερινά – θερινά  4×67 )      268 

2. Πουκάμισα  με  μακρύ  μανίκι  ( χειμερινά  2×67 )      134 

3. Πουκάμισα  κοντομάνικα  ( θερινά  2×67 )      134  

4. Μπουφάν  τύπου  τζιν  ( θερινό  1×67 )       67 

5. Μπουφάν ( χειμερινό  1×67 )       67 

6. Πουλόβερ  ( χειμερινό  1×67 )       67 

ΟΜΑΔΑ Β’ 

1. Μποτάκια  χωρίς  επένδυση  ( θερινά  1×67 )       67 

2. Μποτάκια  με  επένδυση  ( χειμερινά 1×67 )       67 

 

Κάθε οικονομικός φορέας, μπορεί να καταθέσει προσφορά για όποια ομάδα επιθυμεί, καθώς και 

για τις δύο ομάδες. Πρέπει όμως να συμμετέχει με προσφορά για ολόκληρη την ΟΜΑΔΑ που 

επιθυμεί. 

 



Τα είδη ένδυσης της προμήθειας θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές :   

 

 Παντελόνια τύπου τζιν ( Ανδρικά) 

 

1. Θα είναι καλαίσθητα με κλασσική γραμμή στενά η φαρδιά .ανάλογα με την προτίμηση κάθε 

εργαζομένου . 

2. Θα είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας ύφασμα ]63η σύνθεσης 97% βαμβάκι 3% 

ελαστάν, ανθεκτικής κατασκευής ύστερα από προηγούμενη κατεργασία ώστε να μην μαζεύουν στις 

πλύσεις και να μην ξεχειλώνουν. (Μπάσιμο +- 5%,αντοχή στο πλύσιμο 4) 

3. Θα είναι άνετα στην εφαρμογή τους. 

4. Θα κλείνουν με μεταλλικό φερμουάρ αρίστης ποιότητας και κατασκευής τύπου ΖΑΜΑ και κουμπί. 

5. Θα φέρουν ικανό αριθμό στηριγμάτων ζώνης στη μέση για ζώνη μεσαίου πλάτους. 

6. Θα φέρουν δύο εξωτερικές τσέπες λόξες στο μπροστινό μέρος με γερή ραφή και ενισχυμένες στις 

άκρες των ανοιγμάτων 

7. Θα φέρουν δύο εξωτερικές τσέπες στο πίσω μέρος όχι λοξές με γερή ραφή ενισχυμένες στις άκρες 

των ανοιγμάτων. 

8. Θα πλένονται στο πλυντήριο στους 400 κελσίου. 

 

Β.                           Παντελόνια τύπου τζιν ( Γυναικεία) 

 

1.   Θα  είναι καλαίσθητα σε μπλε κλασσικό χρώμα, κλασσικό  design. 

2. Θα  είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας ύφασμα design. σύνθεσης 97% βαμβάκι 3%  

ελαστάν, ανθεκτικής κατασκευής ύστερα από προηγούμενη κατεργασία ώστε να μην μαζεύουν στις 

πλύσεις, να μην ξεθωριάζουν και να μην ξεχειλώνουν.(Μπάσιμο +-5%, αντοχή στο πλύσιμο . 

3.        Θα  είναι σκούρα μονόχρωμα, με κανονική μέση, σε ίσια γραμμή. 

4. Θα  κλείνουν μπροστά με φερμουάρ μεταλλικό και κουμπί  τρουκ. 

5.        Θα είναι   πεντάτσεπα, τρεις τσέπες μπροστά και δυο πίσω. 

6.        Θα έχουν θηλιές για ζώνη μεσαίου μεγέθους στη μέση. 

7. Το  μήκος μπατζακιού (εσωτερική πλευρά περίπου 80 εκατοστά)       

 Υποκάμισα τύπου φανέλα, χειμερινά (Ανδρικά) 

1. Θα  είναι κατασκευασμένα από ύφασμα φανέλα βαμβάκι 100%, χρώματος μαύρου ή μπλε. 

2. Θα είναι μακρυμάνικα και θα διαθέτουν δυο τσέπες στην αριστερή και δεξιά πλευρά, απλές χωρίς 

πατ. 

3. Θα έχουν κανονική πατιλέτα, και θα κουμπώνουν με μικρά μαύρα κουμπιά. 

4. Θα διαθέτουν κανονικό γιακά και τα μανίκια στο τελείωμα τους θα διαθέτουν μανσέτες με 

κουμπιά.        

                                                                                                                                                                

Β.                          Υποκάμισα  τύπου φανέλα χειμερινά (Γυναικεία) 

 

1. Θα  είναι κατασκευασμένα από ύφασμα φανέλα βαμβάκι 100%, χρώματος καμηλό , 

μπορντώ, μαύρο και μπλε. 

2. Θα είναι μακρυμάνικα και θα διαθέτουν δυο τσέπες μικρές στην μπροστινή πλευρά αριστερά και 



δεξιά. 

3. Θα έχουν κανονική πατιλέτα και θα κουμπώνει με μικρά κουμπιά αναλόγου χρώματος. 

4. Θα διαθέτουν κανονικό μικρό μαλακό γιακά και τα μανίκια στο τελείωμά τους θα διαθέτουν 

μανσέτες με κουμπιά αναλόγου χρώματος. 

5.  Η Υφή τους θα είναι πολύ μαλακή και η γραμμή τους θα ακολουθεί την γραμμή του σώματος με 

ελαφρύ στήσιμο στη μέση.. 

Α. Υ                     Υποκάμισα, θερινά (Ανδρικά) 

 

1.Θα  είναι κατασκευασμένα από βαμβακερό ύφασμα 100%, χρώματος σιέλ σκούρο. 

2.Θα  είναι κοντομάνικα και θα διαθέτουν μια τσέπη στην αριστερή μπροστινή πλευρά. 

3.Θα έχουν κανονική πατιλέτα και θα κουμπώνουν με μικρά άσπρα κουμπιά. 

4.Θα διαθέτουν κανονικό κλασικό γιακά και τα μανίκια στο τελείωμά τους θα διαθέτουν μανσέτες με 

κουμπιά. 

 

Υποκάμισα θερινά (Γυναικεία) 

 

1.Θα  είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι τύπου ΤWΙΙΙ, χρώματος λευκού. 

1. Θα διαθέτουν καλή ποιότητα ,ανθεκτικότητα και απαλή υφή. 

2. Η λαιμόκοψη θα είναι στρογγυλή με άνοιγμα μέχρι τη μέση, το οποίο θα κλείνει με κουμπιά μικρά 

λευκού χρώματος. 

3. Θα υπάρχουν πλαϊνά λουράκια στο ύψος των ώμων που θα δίνουν ευελιξία για το ύψος των 

μανικιών. 

5.Το  μήκος θα φτάνει στο ύψος των γοφών και θα τελειώνει σε στρογγυλάδα μπρος πίσω. 

Μπουφάν τύπου τζιν θερινό (Ανδρικό) 

1. Θα  είναι καλαίσθητο με καλή εφαρμογή και άνετο ως προς την γραμμή του (όχι στενό, ούτε 

κοντό). Η σύνθεσή του θα αποτελείται από βαμβάκι 97% και πολυέστερ 3% ανθεκτικής κατασκευής 

ύστερα από προηγούμενη κατεργασία ώστε να μην μαζεύουν στις πλύσεις και να μην 

ξεθωριάζουν.(Μπάσιμο +- 5%,αντοχή στο πλύσιμο 4). 

2. Θα έχει αποσπώμενα μανίκια, τα οποία θα μπορούν να αποσπώνται με χρήση μεταλλικού 

φερμουάρ, άριστης ποιότητας και κατασκευής τύπου ΖΑΜΑ. 

3. Θα φέρει στο μπροστινό μέρος μεταλλικό φερμουάρ αρίστης ποιότητας και γερής κατασκευής  

τύπου ΖΑΜΑ  για  το  κλείσιμο  του  μπουφάν. 

4. Θα φέρει στα μανίκια για το κλείσιμό τους μεταλλικά κουμπιά γερής κατασκευής. 

5. Θα φέρει εξωτερικά. στο μπροστινό μέρος. δυο εσωτερικές τσέπες (χωνευτές). λοξές ικανού 

βάθους και ανοίγματος. γερής κατασκευής. με ενίσχυση στις άκρες των ανοιγμάτων. 

 

6.Θα φέρει δυο εσωτερικές τσέπες . όχι λοξές. ικανού βάθους και ανοίγματος. γερής κατασκευής . 

με ενισχυμένες τις άκρες των ανοιγμάτων. 

 

Μπουφάν τύπου τζιν θερινό (Γυναικεία) 

 

1. Θα είναι καλαίσθητο με καλή εφαρμογή και η γραμμή του θα είναι μεσάτη. Η σύνθεσή του 

θα είναι 97% βαμβάκι και 3% πολυέστερ ανθεκτικής κατασκευής ύστερα από προηγούμενη 



κατεργασία ώστε να μην μαζεύουν στις πλύσεις και να μην ξεθωριάζουν(Μπάσιμο +- 5%.αντοχή στο 

πλύσιμο 4) 

2. Θα έχει στο ύψος του στήθους δυο τσέπες . τύπου πατ που θα κλείνουν με κουμπί. 

3. Στο μπροστινό μέρος το σχέδιο θα είναι με ωμίτη και τρία φύλλα η κάθε πλευρά ραμμένα με διπλή 

εξώγαζη ραφή .Στο πίσω μέρος το σχέδιο θα είναι με ωμίτη και τρία φύλλα ένα μεγάλο στη μέση της 

πλάτης και δυο μικρά στα πλαϊνά ραμμένα με διπλή εξώγαζη ραφή. 

4. Θα κλείνει μπροστά με μεταλλικά κουμπιά και το μήκος του θα φτάνει στο ύψος των γοφών. 

5. Το ύφασμα θα είναι κατεργασμένο για να μη μαζεύει στις πλύσεις . το χρώμα του κλασικό 

μπλε ίσως με ελαφρό ξέβαμμα. 

6. Το τελείωμα στα μανίκια θα είναι με μανσέτες οι οποίες θα κλείνουν με μεταλλικό κουμπί  

Α.                          Μπουφάν χειμερινό (Ανδρικό) 

 

1. Στο χειμερινό μπουφάν η τεχνολογία κατασκευής του θα προσφέρει προστασία από το 

νερό και την υγρασία του σώματος κρατώντας το στεγνό κάτω και από μια δυνατή βροχή. ενώ θα 

επιτρέπει στην υγρασία του σώματος να διαφεύγει με την μορφή υδρατμών. 

2. Θα έχει ελαφριά και μαλακή μόνωση που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη συγκράτηση 

θερμότητας κατασκευασμένη κατά 50% από ανακυκλωμένα υλικά. 

3. Θα διαθέτει ενσωματωμένη κουκούλα 

4. .Θα διαθέτει 2 τσέπες με φερμουάρ στο εμπρός μέρος. 

5. Θα διαθέτει 2 τσέπες με φερμουάρ στο εσωτερικό μέρος του μπουφάν. 

6. Το  χρώμα του θα είναι η  μαύρο –γκρι - μπλε. 

 

Β.                                 Μπουφάν χειμερινό ( Γυναικείο) 

 

1. Θα  είναι κατασκευασμένο από 52% πολυέστερ και 48% πολυαμίδιο. Η φόδρα θα είναι από 

100% πολυέστερ. 

2. Θα διαθέτει ίσιο γιακά και φερμουάρ δυο κατευθύνσεων. 

3. Θα διαθέτει δυο σκιστές τσέπες στο μπροστινό μέρος. 

4. Το  μήκος του θα κυμαίνεται από 75-80 εκατοστά. 

5. Το χρώμα του θα είναι μαύρο. 

6. Θα διαθέτει φοδραρισμένη και αποσπώμενη κουκούλα. 

7. Θα πλένεται στο πλυντήριο στους 40 βαθμούς. 

Α.Τ 

Α                                . Πουλόβερ (Ανδρικό) 

 

1. Θα είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα 70% μαλλί μερινός και 30% κασμίρ. 

2. Θα έχει ελαφρά στενή μανικοκόλληση. 

3. Τα  τελειώματα θα είναι με λαστιχωτή  πλέξη στις μανσέτες και στην βάση. 

4.     Η  λαιμόκοψη θα είναι σε σχήμα V. 

5.         Θα είναι εύκολο στη συντήρηση και θα πλένεται στο πλυντήριο. 

6.    Οι  αποχρώσεις του θα είναι στο μαύρο , μπλε , μπορντώ, μπεζ. 

 

Β                             Πουλόβερ (Γυναικείο) 

 



1. Θα  είναι κατασκευασμένο από ένα μείγμα 70% μαλλί μερινός και 30% κασμίρ. 

2.          Θα έχει ελαφρά στενή μανικοκόλληση. 

3.    Τα  τελειώματα θα είναι με λαστιχωτή πλέξη στις μανσέτες και στην βάση. 

4.          Η λαιμόκοψη θα είναι σε σχήμα V. 

5.           Θα είναι εύκολο στη συντήρηση και θα πλένεται στο πλυντήριο. 

6.      Οι  αποχρώσεις του θα είναι στο μαύρο, ,καμηλό, βιολετί σκούρο.. 

Α.                                 Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση (Ανδρικά) 

 

1. Να  είναι χαμηλό και να αποτελείται από δέρμα καλής ποιότητας σε καφέ ή μαύρη απόχρωση. 

2.   Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ανατομικό για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. 

3. Να είναι φοδραρισμένο εσωτερικά με δερμάτινη επένδυση. 

4.Να  επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει. 

5. Να δένει με κορδόνια . 

6 Να είναι αντικραδασμικό. 

 

Β                              Μποτάκι θερινό χωρίς επένδυση (Γυναικείο) 

 

1.Το  μποτάκι να είναι χαμηλό δερμάτινο ή καστόρ. ταμπά ή μαύρο. 

2.Να δένει με κορδόνια ψηλά στον αστράγαλο. 

2. Η σόλα του να είναι δερμάτινη και το τακούνι ξύλινο 6.5 οτ  

 

 Μποτάκι χειμερινό με επένδυση (Ανδρικό ) 

 

1. Να αποτελείται από δέρμα καλής ποιότητας σε καφέ ή μαύρη απόχρωση. 

2. Να είναι ιδανικό για την εργασία και την πεζοπορία. 

3. Να  διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ανατομικό για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. 

4. Να είναι αδιάβροχο αλλά να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει . 

5. Ο πάτος του να είναι απορροφητικός και να προσφέρει μέγιστη υποστήριξη και ισορροπία στο 

πέλμα. 

6. Η σόλα του να είναι κατασκευασμένη από ελαστικό για να παρέχει τριβή και να αποφεύγει την 

ολίσθηση. 

7. Να  δένει με κορδόνι καλής ποιότητας. 

 

Β                                 

.                                    Μποτάκι χειμερινό με επένδυση (Γυναικείο) 

 

1. Να  είναι ψηλό. δερμάτινο ή καστόρ αδιάβροχο σε καφέ, ταμπά ή μαύρο. 

2. Να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ανατομικό για να προσφέρει άνεση και ασφάλεια. 

3. Να διαθέτει εσωτερική επένδυση από γούνα καλής ποιότητας. 

4. Η σόλα του να είναι από ελαστικό για άνετο και μαλακό βάδισμα. 

5. Το  τακούνι του θα είναι από 3.5 έως 6 πόντους . 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά 

τους ως δείγμα της εργασίας τους ένα (1) τεμάχιο  ανά  είδος τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών και θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως , με ποινή αποκλεισμού,με τις 



παρούσες προδιαγραφές. 
Τα δείγματα του αναδόχου (στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός). θα παραμείνουν μέχρι την 

οριστική παραλαβή της παραγγελίας. για έλεγχο των παραδοθέντων και στην συνέχεια . θα  

παραδοθούν  στον  ανάδοχο. 

Για όλα τα προαναφερόμενα είδη, τα μεγέθη και τα νούμερα θα καθορισθούν επακριβώς, μετά 

την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα νούμερα και τα μεγέθη των εργαζομένων. 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο έλεγχος για την παραλαβή των ειδών ένδυσης και υπόδησης θα γίνει είτε στις εγκαταστάσεις της 

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, ή οπουδήποτε αλλού υποδειχθεί από την Επιχείρηση. 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της ΔΕΥΑ κάθε στοιχείο σχετικό με 

τα είδη, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

2. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει 
με δική του δαπάνη τα είδη, που ενδεχόμενα θα είναι ελαττωματικά. 

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Τα είδη ένδυσης και υπόδησης θα είναι εγγυημένα ως προς την ποιότητά τους για χρονική διάρκεια 

ομαλής χρήσης 6 μηνών (τουλάχιστον) από την ημέρα παραλαβής τους. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε είδος ένδυσης και υπόδησης που θα 

υποστεί, εντός του χρόνου εγγύησης, βλάβη που θα οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκεια, με 
καινούργιο. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Αλεξανδρούπολη      10/05/2018 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
της   Δ.Ο. Υ.    της     Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ  1 

 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθειας  με τίτλο «                      

« Προμήθεια  ειδών ένδυσης και υπόδησης »   

β) Τόπος παράδοσης των προσφερόμενων υλικών, ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. ή όπως 

άλλως ορίζεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα  τριών  χιλιάδων  εξακοσίων  

ογδόντα  οκτώ  ευρώ  και  πενήντα  λεπτών (33.688,50 €) πλέον Φ.Π.Α.  

ΑΡΘΡΟ  2 

 
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 

3463/2006. 

ΑΡΘΡΟ 3 

 
 Τα έγραφα της σύμβασης κατά σειρά είναι: 

α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 

β) Τεχνική περιγραφή. 

γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 

δ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ε) Tο έντυπο Οικονομικής  Προσφοράς  

ΑΡΘΡΟ  4 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας  και θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά 



τους. ως δείγμα της εργασίας τους. ένα (1) τεμάχιο  ανά  είδος, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά 
την αξιολόγηση των προσφορών και θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως , με ποινή αποκλεισμού,  με 

τις παρούσες προδιαγραφές. 

Τα δείγματα του αναδόχου (στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός). θα παραμείνουν μέχρι την 

οριστική παραλαβή της παραγγελίας. για έλεγχο των παραδοθέντων και στην συνέχεια θα  

παραδοθούν  στον  ανάδοχο. 

Για όλα τα προαναφερόμενα είδη, τα μεγέθη και τα νούμερα θα καθορισθούν επακριβώς, μετά 

την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα νούμερα και τα μεγέθη των εργαζομένων. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο έλεγχος για την παραλαβή των ειδών ένδυσης και υπόδησης θα γίνει είτε στις εγκαταστάσεις της 

ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, ή οπουδήποτε αλλού υποδειχθεί από την Επιχείρηση. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στους εκπροσώπους της ΔΕΥΑ κάθε στοιχείο σχετικό με τα 

είδη, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

Ανεξάρτητα από τον έλεγχο κατά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με 

δική του δαπάνη τα είδη, που ενδεχόμενα θα είναι ελαττωματικά. 

   

ΑΡΘΡΟ  5 

 Η προσφερόμενη έκπτωση  ανά ομάδα του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 

ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η 

έκπτωση αυτή θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε υλικό της ομάδος αυτής. 

Η αξία των ειδών ένδυσης και υπόδησης θα πληρώνεται τμηματικά  στον προμηθευτή μετά 

την παραλαβή τους  από την αρμόδια επιτροπή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

  Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα εξοφλεί την απαίτηση του αναδόχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και 

ανάλογα με την ταμειακή της ρευστότητα και την εν γένει οικονομική της κατάσταση και εφόσον ο 

ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο πώλησης και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στο χρόνο 

υποχρέωσης της εξόφλησης δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη καθυστέρηση, λόγω άσκησης του 

προληπτικού ελέγχου δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο νομό Έβρου ή μη προσκόμισης από 

τον ανάδοχο ορισμένου δικαιολογητικού απαραίτητου για την εξόφληση της απαίτησής του. 

ΑΡΘΡΟ  6 

 
 Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων και την έγκριση της νομιμότητας της διαδικασία από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αν. Μακ. & Θράκης ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση.  

ΑΡΘΡΟ  7 



 
Κατά την παραλαβή των υλικών, εξετάζεται η ορθή, σύννομη και σύμφωνα με τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις εκτέλεσης της προμήθειας. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, 

εφόσον δεν εκτελέσει ορθά την προμήθεια των υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρούσα και στη διακήρυξη.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ  8 

 
 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ή σε ανωτέρα βία, η 

προθεσμία παράδοσης του εξοπλισμού  παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από 

υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Α., ή από ανωτέρα βία, κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται 

καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση υλικών, πέραν της συμφωνηθείσης προθεσμίας, 

μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το 

ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

ΑΡΘΡΟ  9 

 
 Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης για 

όποια από τις δύο ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης επιθυμεί. Προσφορές που 

αναφέρονται σε μέρος υλικών, δε θα γίνουν αποδεκτές.  

 

                                          Αλεξανδρούπολη   ΜΑΙΟΣ    2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

            Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                                       ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.  

 

 

 

         ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΙΚΑ                                                               ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ 

           

 

 

 

 

                                                        



             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 

 

ΘΕΜΑ:  « Προμήθεια  ειδών ένδυσης και υπόδησης »   της ΔΕΥΑ   του  Δήμου   Αλεξανδρούπολης  με  

Συνοπτικό    μειοδοτικό  διαγωνισμό. 

 

Α.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  « Ειδών ένδυσης και υπόδησης »   

   

   
   

 
Κωδικός  CPV:  18230000-0 
 

ΟΜΑΔΑ Α 
 

                                                       

α/α 

Αιτιολογία  Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

ΣΕ € 

Προϋπολογισμός 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

1 Παντελόνια τύπου τζιν (4×67) 

 

      268       40,00       10.720,00 

2 Πουκάμισα με μακρύ μανίκι 

( χειμερινά ) (2×67) 

       134       30,00         4.020,00 

3 Πουκάμισα κοντομάνικα ( θερινά ) (2×67) 

 

      134           28,00          3.572,00 

4 Μπουφάν τύπου  τζιν θερινό (1×67) 

 

        67        50,00           3.350,00 

5 Μπουφάν χειμερινό  (1×67) 

 

        67         63,00            4.221,00 

 



ΟΜΑΔΑ Β 

                                                       

α/α 

Αιτιολογία  Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισμός 

1 Μποτάκια θερινά χωρίς επένδυση   (1×67)         67         39,00            2.613,00  

2 Μποτάκια χειμερινά με επένδυση   (1×67)         67         44,00            2.948,00  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΟΜΑΔΑ  ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ € 

ΦΠΑ ΣΕ 

€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 

€ 

 ΟΜΑΔΑ Α΄  28.127,50 6.750,60         34.878,10 

 ΟΜΑΔΑ Β΄    5.561,00 1.334,64           6.895,64 

 ΣΥΝΟΛΟ  33.688,50 8.085,24        41. 773,74 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Αλεξανδρούπολη      10/05/2018 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
της   Δ.Ο. Υ.    της     Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 
 
 
 

ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

 

Αλεξανδρούπολη      10/05/2018 
η     Συντάξασα 

 
 
 
 
 

ΦΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αλεξανδρούπολη: 07-06-2018 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   

ΔΗΜΟΥ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α  

Τ Υ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο  Ε Ν Τ Υ Π Ο  Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  ( T E Υ Δ )  
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50743 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διονυσίου Σολωμού 24 / Αλεξανδρούπολη/  

Τ.Κ. 68132 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαμουρατίδου Κυριακή  

- Τηλέφωνο: 25510 – 29163 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promith-esid@deyaalex.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.deyaalex.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV):  

Ενδύματα 

CPV    18230000-0 

Υποδήματα 

CPV  18810000-0  

 

 ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ :   οράτε στο πάνω μέρος της διακήρυξης 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



 

3 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηv· 

2. δωροδοκίαvi,vii· 

3. απάτηviii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςix· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςx· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxii το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiii 

Εάν ναι, αναφέρετεxiv: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xvi; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxvii: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxviii, στην  Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xix 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xx 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxi; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxiii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε 

βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Εάν ναι, να 

αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

Εάν ναι αλλά δεν έχουν αποκτήσει ακόμη 

τελεσίδικη δεσμευτική ισχύ σημειώσετε εδώ: 

 ................................................................... 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων xxiv, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασηςxxv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxvi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με όσα 

αναλυτικά εκτίθενται στο τμήμα "ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" της διακήρυξης; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

Αποδέχεται ο υποψήφιος ανάδοχος όλους 

τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα και 

εγκρίνει να μετατραπούν αυτούσιοι σε 

συμβατικούς όρους; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Β: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

σε εμπορικό Επιμελητήριο;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

 



 

13 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxvii. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

iv
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

v
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

vi
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

vii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

viii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

ix
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
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περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xii
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xvii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xviii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xix
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xx
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xxi
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxii
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxiv
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxv
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxvi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

» 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

Έχοντας λάβει γνώση την υπ’ αριθ. 2353/07-06-2018 διακήρυξη και αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τους 
όρους της,  
Έχοντας μελετήσει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, όπου αναφέρονται επιμέρους στοιχεία, 
Η οικονομική μου προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. είναι : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία της Προσφοράς: 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ (ΣΥΝΟΛΟ : 28.127,50€ χωρίς φ.π.α.) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                       
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Προμήθεια  ειδών ένδυσης 
και υπόδησης »  
 
 
 
 
 
 
ΙΔΙΟΙ  ΠΟΡΟΙ 
 

     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:       33.688,50€ πλέον Φ.Π.Α. 
24% (συνολικά: 41.773,74€)  



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

» 
 

2 

Α/Α                                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Παντελόνια  τύπου  τζιν  ( χειμερινά – θερινά  4×67 )      268 

2. Πουκάμισα  με  μακρύ  μανίκι  ( χειμερινά  2×67 )      134 

3. Πουκάμισα  κοντομάνικα  ( θερινά  2×67 )      134  

4. Μπουφάν  τύπου  τζιν  ( θερινό  1×67 )       67 

5. Μπουφάν ( χειμερινό  1×67 )       67 

6. Πουλόβερ  ( χειμερινό  1×67 )       67 

 
Αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης επί της ΟΜΑΔΑΣ Α: …………………………………………………………. 

Ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης επί της ΟΜΑΔΑΣ Α : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β’ (ΣΥΝΟΛΟ : 5.561,00 χωρίς φ.π.α.) 

1. Μποτάκια  χωρίς  επένδυση  ( θερινά  1×67 )       67 

2. Μποτάκια  με  επένδυση  ( χειμερινά 1×67 )       67 

 

 

Αριθμητικώς το ποσοστό έκπτωσης επί της ΟΜΑΔΑΣ Β: …………………………………………………………. 

Ολογράφως το ποσοστό έκπτωσης επί της ΟΜΑΔΑΣ Β : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

 
………………………………..…………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 

(  Ονοματεπώνυμο    υπογραφόντων    και    σφραγίδα    προμηθευτών) 

 

Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 139/21-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 


