
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

«Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων 

υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 2021  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Αύγουστος 2021 

 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  1-9-2021 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4137 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Η ΔΕΥΑΑ επιθυμεί να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικών 

αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 

2021, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.08.0800 και Κ.Α. 

54.00.2923 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. του έτους 2021. 

Η ανάθεση της σύμβασης, θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει της τιμής μονάδος ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του 

Ν. 4412/2016. 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών 

αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2021 προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού καθώς και του Βιολογικού 

Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

Για τον λόγο αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προσφορά έως και την 

Δευτέρα 13/09/2021 στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη επί 

της Διον. Σολωμού 24.  

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται αποδεδειγμένα με εμπόριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση 

πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από 

την πρόσκληση δικαιολογητικά. 

Για την κατάθεση προσφοράς, δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
 



  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να 

λάβουν πληροφορίες  για  την πρόσκληση από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνα 

25510-25504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, 

άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα 

www.deyaalex.gr.  

 

Η Γενική Διευθύντρια  

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 
 
 

Κυριακή Χαμουρατίδου 
 

Νομικός 

http://www.deyaalex.gr/


  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                      Αλεξανδρούπολη: 1-09-2021 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  4137 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 
 
 

Πρόσκληση 
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 

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

    β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 222-338 αυτού.  

γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. 

δ) Την υπ’ αριθμόν 182/30-8-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις 

των  άρθρων 311,117 του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων , θρεπτικών  και 

λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α » έτους 2021   και με κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος μόνο βάσει της 

τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  

προδιαγραφές  της  παρούσας  μελέτης. 

Η «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων , θρεπτικών  και λοιπών αναλωσίμων υλικών του 

εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α» έτους 2021   είναι προϋπολογισμού  25.000 ευρώ ( είκοσι πέντε   χιλιάδων  

ευρώ  ) χωρίς   τον  Φ.Π.Α. 24%  και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους: 

Η προθεσμία κατάθεσης προσφοράς είναι δέκα (10) 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 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει μετά το αρ. 43 του Ν.4605/2019 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού εξόδων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α., οικονομικού έτους 2021 Κ.Α. 64.08.0800 και Κ.Α. 54.00.2923 (ΦΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι 



  

μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μέρος των υλικών της προμήθειας. Θα πρέπει όμως η 

προσφορά να καλύπτει τη συνολική ποσότητα ανά είδος εκάστου προσφερόμενου υλικού. 

Οι αντίστοιχοι κωδικοί του κωδικολογίου ειδών του Ε.Π.Π. (CPV) για τα υπό προμήθεια υλικά είναι: 

 

 
 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 33696500-0 Αντιδραστήρια Εργαστηρίων 
 
 
 
 
 

Αναθέτουσα αρχή: Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

Διεύθυνση: Διον. Σολωμού 24 

Αλεξανδρούπολη Τηλ.: 25510-25504 

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 Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 

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

NUTS 2: EL51 (Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, 

Thraki)) NUTS 3: EL511 (Έβρος (Evros)) 

 
 



  

 
ΑΡΘΡΟ 1 

 Τόπος και χρόνος διενέργειας 

 

Ο προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Δευτέρα 13/09/2021 στο κτίριο 

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

 
         ΑΡΘΡΟ 2 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η προετοιμασία, η πρόσκληση, η ανάθεση, η 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) η παρούσα πρόσκληση, 
 
β) η τεχνική περιγραφή,  

γ) οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) η συγγραφή υποχρεώσεων 

ε) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

στ) το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Προϋπολογισμός 

1. Η δημόσια σύμβαση προμήθειας υλικών με τίτλο «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, 

θρεπτικών  και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α»  έτους 2021 

προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 25.000 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 31.000 



  

ευρώ. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον 64.08.0800 με το ποσό των 25.000 ευρώ  και τον Κ.Α. 

54.00.2923 (ΦΠΑ) με το ποσό των 6.000 ευρώ του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 

2021. 

2. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά την χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών 

αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2021 προκειμένου να διασφαλιστεί η 

εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού καθώς και του Βιολογικού 

Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

3. Η ανάθεση αυτή διεξάγεται σε ετήσια βάση, για αρκετά συναπτά έτη. Για τον λόγο αυτό οι 

τιμές μονάδας κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης, είναι όμοιες με διαγωνισμό που 

διεξήγαγε η Υπηρεσία το έτος 2020. Επίσης διαπιστώθηκε, ότι στις τιμές μονάδας του 

προϋπολογισμού δόθηκε από τους προμηθευτές έκπτωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης 
 
 

1. Το περιγραφόμενα στη μελέτη υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε 

ανάγκες της Υπηρεσίας. 

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

προμήθειας, σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

 Τρόπος λήψης των εγγράφων και πληροφοριών ή διευκρινίσεων επί των 

 όρων της πρόσκλησης 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και 

να λάβουν πληροφορίες  από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής και στο τηλέφωνο 25510-25504 κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα www.deyaalex.gr.  

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

εγγράφων της πρόσκλησης (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 

http://www.deyaalex.gr/


  

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. 

               4. Οι συμμετέχοντες 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., εφόσον το ποσό της σύμβασης είναι μεγαλύτερο των είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 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 αναφέρουν τα προς προμήθεια υλικά. 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 

 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα κατάθεσης προσφορών 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 κατάθεση προσφοράς προϋποθέτει ότι ο προσφέρων είναι πλήρως ενήμερος της 

πρόσκλησης 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 9 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι δικαιούμενοι κατάθεσης προσφοράς 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. Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
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 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 10 

 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. Τα φυλλάδια των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών καθώς και τα prospect των υπό προμήθεια υλικών, μπορεί 

να είναι και στην αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται αποδεκτά. 

 

3.  Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 



  

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

περιέχει: Το Τ.Ε.Υ.Δ.  

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 ιδίως τα 

έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των προσφερόμενων υλικών 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Αναλυτικότερα θα περιέχει επί ποινή 

αποκλεισμού με αύξουσα αρίθμηση τουλάχιστον τα εξής: 

• Πίνακα των υπό προμήθεια υλικών στο οποίο θα αναγράφονται τουλάχιστον: 

➢  Ο Α/Α και η περιγραφή των υλικών σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

➢ Η εταιρεία κατασκευής του κάθε προσφερόμενου είδους 

➢ Η ένδειξη του αύξοντα αριθμού της/των σελίδας/ων των επίσημων καταλόγων στην/στις 

οποίες περιγράφεται ο προσφερόμενος εξοπλισμός. 

• Αποσπάσματα των τεχνικών καταλόγων των προσφερόμενων ειδών στους οποίους και θα πρέπει 

να εμφαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών τα οποία θα πρέπει να 

εναρμονίζονται πλήρως με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά  σύμφωνα με το άρθρο 3 των 

τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης.  

• Το σύνολο των τεχνικών καταλόγων θα φέρουν ενιαία αύξουσα αρίθμηση, η οποία και θα 

αναγράφεται στο κατάλληλο πεδίο του πίνακα των υπό προμήθεια υλικών. 

 

Σχετικά με την επικύρωση των ιδιωτικών εγγράφων που περιέχοντα στην τεχνική προσφορά των 

διαγωνιζομένων επισημαίνεται ότι αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του 4250/2014, είτε σε απλά φωτοαντίγραφα που συνοδεύονται όμως από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, (§ 8 , αρ. 92 Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

4. Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  

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

συμπληρωμένο το έντυπο «Οικονομικής Προσφοράς».  

    



  

ΑΡΘΡΟ 11 

 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 

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

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. 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, θα 

απορρίπτονται ως ασύμφορες. 

5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι την ημέρα 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 

εγγράφως 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 12 

 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 
 

 

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

υποβάλλουν προσφορά, μέχρι και την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. 

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. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν 

ή να αξιολογηθούν αντίστοιχα. 

 

 
Άρθρο 13 

 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ 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.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ ΦΠΑ 

συμβατική αξία της 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 0,07% 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 τιμή 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 14 

 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) 

μήνες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της κατάθεσης των προσφορών. 

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 συμμετέχοντες 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 της πρόσκλησης, εκτός 

αν η Δ.Ε.Υ.Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση  εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης 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 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Ο οικονομικός φορέας αν διαπιστώσει 

κάποιο σφάλμα στην προσφορά του και επιθυμεί την απόσυρση προσφοράς πριν την καταληκτική 

ημερομηνία και μετά την κατάθεσή της, δύναται να ζητήσει την απόσυρση υποβληθείσας 

προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα του 

προς την Δ.Ε.Υ.Α.Α. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α., μετά από σχετική απόφαση που αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

οικονομικού φορέα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής προσφοράς. Κατόπιν ο οικονομικός 

φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά, (ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 26/2017 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  

 
 

Άρθρο 15 

 Εναλλακτικές προσφορές 

 
 

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

αναφέρονται σε μέρος της συνολικής ποσότητας ανά είδος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς 

παράδοση υλικών. 

 
Άρθρο 16 

 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 μονάδας, 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 τυχόν δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 
 

Άρθρο 17 

 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. 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.  

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 τριμήνου, 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, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

•  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, εκδοθέν έως τρεις μήνες πριν την υποβολή 

τους. 

• 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 καθώς και κατά την ημέρα υποβολής τους. 

• 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 καθώς και κατά την ημέρα υποβολής τους. 

 



  

•  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 εκδοθέν έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

•  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: Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού ( § 17 αρ. 376 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε,  προστέθηκε και ισχύει από την περ. 

46α αρ. 43 του Ν.4605/2019). 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

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

ενημερότητες παρελθόντος χρόνου, σας συμβουλεύουμε να συλλέξετε τα δικαιολογητικά έγγραφα 

έγκαιρα. 

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΠΝΠ της 20.03.2020, (ΦΕΚ Α’ 68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» στο ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, δηλώνεται μεταξύ άλλων ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή 

του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η 

παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει 

ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας 

που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η 



  

χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται 

με την οικεία απόφαση.  

Σε περίπτωση που συναντήσετε δυσκολία στην συγκέντρωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της κατακύρωσης, , θα 

πρέπει έγκαιρα, πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες που κάθε φορά τίθενται να ενημερώσετε την 

Επιτροπή Διαγωνισμού ώστε να προκαλέσει απόφαση του αρμοδίου οργάνου που θα παρατείνει το 

χρονικό διάστημα για την κατάθεσή τους.  

 
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 και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, 

αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 

των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών 

για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  Το παρόν 

εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 

τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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, η οποία 

αναρτάται στο πρόγραμμα «διαύγεια» και αποστέλλεται με μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στους 

συμμετέχοντες, για ενημέρωση. 

11. 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. 

Ειδικός όρος  
 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα 



  

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε 

αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης 

Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των 

αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν 

άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, 

δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η 

σύμβαση.  

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:  

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,  

β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία 

διακήρυξη και  

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 

20PROC006943757 2020-06-30 ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης. [άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο παρ.1 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - (ΦΕΚ 

84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 

30.05.2020 τεύχος Α')]  

Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 

δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων 

αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. [άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο 

παρ.2 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α')]    

 Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει 



  

από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 

διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 

υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 

της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, 

τη διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την προσκόμιση 

των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. [άρθρο τεσσαρακοστό 

πρώτο παρ.3 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε 

νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α')]  

 

Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν 

δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά 

περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. [άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο παρ.4 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου - (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 

4690/20 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α')]  

 
Άρθρο 18 

      Κρίση αποτελέσματος 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος 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 19 

 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 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 έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

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 ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 Ν.4412/2016 για τον 

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 20 

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. 

- Τα προς προμήθεια υλικά 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

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



  

- 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 21 

 Παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

1. Η παραλαβή των υλικών 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 παρουσιάζουν αυτά 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 

τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή 

τους, 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 τις επιτροπές παραλαβής, , κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 

6. Τα υπό προμήθεια υλικά ή/και ο εξοπλισμός μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 

εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 

 
Άρθρο 22 

 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση και εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
 

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

υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου 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 23 

 Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις 

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 0,07% 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 24 

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, στρέφεται εάν το επιθυμεί με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο 

Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν 

επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, 

αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

3. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 Ν.4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν 

ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης 



  

ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

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 25 

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης  

 

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

ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

2. Η παρούσα πρόσκληση  θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., περίληψη αυτής θα αναρτηθεί 

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

3. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει, 

του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 182/30-8-2021 (ΑΔΑ:60Χ3ΟΡΝΗ-89Δ) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Η Γενική Διευθύντρια  

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 
 
 

Κυριακή Χαμουρατίδου 
 

Νομικός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deyaalex.gr/


  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                             Αλεξανδρούπολη: Αύγουστος 2021                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 
 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη δημόσια σύμβαση προμήθεια εξοπλισμού με τίτλο «Προμήθεια 

χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.» 

έτους 2021 για την Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., 

δηλαδή συνολικά στο ποσό των τριάντα  ενός  χιλιάδων  ευρώ (31.000 €), η οποία προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από ίδιες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α., κατά το 

οικονομικό έτος 2021. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. διαθέτει εγκαταστάσεις διύλισης του πόσιμου νερού, το οποίο και παροχετεύει με 

πόσιμο νερό κατάλληλων χαρακτηριστικών, την ευρύτερη περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου 

Αλεξανδρούπολης. Επίσης διαθέτει σταθμό επεξεργασίας των λυμάτων που αποχετεύονται από την 

ευρύτερη περιοχή. Για την λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών και για να διασφαλίζονται τα 

απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο του πόσιμου νερού, όσο και των απορριπτέων λυμάτων, 

είναι αναγκαία η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων τόσο στη διαδικασία επεξεργασίας του πόσιμου νερού 

όσο και επεξεργασίας των λυμάτων. Και οι δύο προαναφερθείσες εγκαταστάσεις διαθέτουν 

εργαστήρια τα οποία κάνουν τις απαραίτητες αναλύσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού και των 

λυμάτων αντίστοιχα. Για την διενέργεια των ελέγχων αυτών, είναι απαραίτητη η χρήση χημικών 

αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών. Τα υλικά αυτά είναι απαραίτητα για την 

εύρυθμη λειτουργία του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού καθώς και του βιολογικού καθαρισμού της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

Η ανάθεση αυτή διεξάγεται σε ετήσια βάση, για αρκετά συναπτά έτη. 
 



  

Για τον λόγο αυτό οι τιμές μονάδας κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης, είναι 

όμοιες με διαγωνισμό που διεξήγαγε η Υπηρεσία το έτος 2020. Επίσης διαπιστώθηκε, ότι στις τιμές 

μονάδας του προϋπολογισμού δόθηκε από τους προμηθευτές έκπτωση. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθεί μετά από 

πρόσκληση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά είδος προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Υ.ΠΕ.ΔΥ.Π.Π.Ε.                               Η ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

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

 
 
 
             ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ               ΚΑΚΑΛΗΣ Α.ΧΡΗΣΤΟΣ                                        ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

                 ΧΗΜΙΚΟΣ                                      ΧΗΜΙΚΟΣ ,MSc    ΝΟΜΙΚΟΣ ,MSc 



  

 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                        Αλεξανδρούπολη:  Αύγουστος 2021  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΕΤΟΥΣ 2021 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 
 
 

 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Η παρούσα Σύμβαση αφορά την Προμήθεια «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, 

θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 2021  προς τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Όλα τα περιγραφόμενα υλικά πρέπει να είναι καινούργια και αρίστης κατασκευής, 

όπου δε τυχόν αναφέρεται ενδεικτικός τύπος, δεν υποδηλώνει προτίμηση αλλά ποιότητα 

κατασκευής, όμοια ή ανώτερη του ενδεικτικού τύπου. 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. με δαπάνη που θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. 

                                                                                Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση για την Προμήθεια «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και 

λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 2021 προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. θα 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

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

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει και ειδικότερα τα 

άρθρα 222-338 αυτού 

 γ) Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980. 



  

 
Άρθρο 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Ομάδα Α Αντιδραστήρια για φασματοφωτόμετρο DR 5000 
 
        Αντιδραστήρια συμβατά και προς άμεση χρησιμοποίηση με το φασματοφωτόμετρο 

Υπεριώδου Ορατού DR5000 του οίκου Hach-Lange. 

 1. Αργίλιο: Έτοιμα τέστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αργιλίου με ειδικό barcode για αναγνώριση από 

το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 0,02-0,5mg/l Al 24μετρ/συσκ.  

2. Αμμωνιακά (Χαμηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με ειδικό 

barcode για αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 0,015-2mg/l ΝΗ4-Ν ή 

0,02-2,5mg/l NH4 25μετρ/συσκ.  

3. Αμμωνιακά (υψηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Αμμωνιακών με ειδικό barcode 

για αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 2-47mg/l ΝΗ4-Ν ή 2,5-60mg/l 

NH4 25μετρ/συσκ .  

 4. Νιτρικά( χαμηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Νιτρικών με ειδικό barcode για 

αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 0,23-13,5 mg/l NO2-N ή 1-60mg/l 

NO3 25μετρ/συσκ .  

5. Νιτρικά( υψηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Νιτρικών με ειδικό barcode για 

αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 5-35 mg/l NO2-N ή 22-155mg/l NO3 

25μετρ/συσκ . 

 6. Φωσφορικά & Ολικός Φωσφόρος (χαμηλό εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση 

Ορθοφωσφορικών και Ολικού Φωσφόρου με ειδικό barcode για αναγνώριση από το 

φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 0,05-1,5mg/l PO4-P, 1,5-4,5mg/l PO4, 25μετρ/συσκ .  

7. Φωσφορικά & Ολικός Φωσφόρος (υψηλό εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση 

Ορθοφωσφορικών και Ολικού Φωσφόρου με ειδικό barcode για αναγνώριση από το 

φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 0,5-5mg/l PO4-P, 1,5-15mg/l PO4, 25μετρ/συσκ . 

 8. Ολικό Άζωτο: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Ολικού Αζώτου με φασματοφωτόμετρο 

DR5000, στην περιοχή 5-40 mg/l ΤN 24μετρ/συσκ 

 9. COD ( υψηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση COD με ειδικό barcode για 

αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 100-2.000mg/l COD2 5μετρ/συσκ . 

 10. COD (χαμηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση COD με ειδικό barcode για 

αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 15-150mg/l COD 25μετρ/συσκ 

11.Ελεύθερο Χλώριο: Αντιδραστήρια μέτρησης ελεύθερου Χλωρίου για το φασματοφωτόμετρο 



  

DR5000, DPD Total Chlorine σε σκόνη, στην περιοχή 0,02-2,00mg/l Cl2, σε φακελάκια , για 10ml 

δείγματος. .( 100τεμ/συσκευασια)  

12.Σίδηρος: Σετ αντιδραστηρίων για μέτρηση Σιδήρου σε επίπεδο ιχνών  για το φασματοφωτόμετρο 

DR5000, στην περιοχή 0,005-2,00 mg/l Fe 

13.Μαγγάνιο: Σετ αντιδραστηρίων για μέτρηση Μαγγανίου για το φασματοφωτόμετρο DR5000, 

στην περιοχή 0,005-0,5 mg/l Mn.  

14. Χαλκός: Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Χαλκού με φασματοφωτόμετρο DR5000, στην 

περιοχή 0,01-1,00mg/l Cu. 20μετρ/συσκευασια  

15.Χρώμιο:Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Χρωμίου ΙΙΙ και VI με φασματοφωτόμετρο DR5000, 

στην περιοχή 0,03-1mg/l Cr 25μετρ/συσκευασια.  

16. Θειϊκά χαμηλού εύρους Αντιδραστήρια μέτρησης θειϊκών για το φασματοφωτόμετρο DR5000,  

σε σκόνη, στην περιοχή 2-70mg/l SO4, σε φακελάκια , για 10ml δείγματος .( 100τεμ/συσκευασία)  

17.LCA 700 :Πολυστοιχειακό Πρότυπο Διάλυμα με τις εξής ονομαστικές συγκεντρώσεις: Ολικό 

Άζωτο 20 mg/l, ΝΗ4-Ν 1 mg/l, Cl 50 mg/l,K 30 mg/l,PO4-P 2 mg/l,COD 30 mg/l, 

18.LCA 703 :Πολυστοιχειακό Πρότυπο Διάλυμα με τις εξής ονομαστικές συγκεντρώσεις: , PO4-P 

10mg/l ,COD 500 mg/l,ΝΗ4-Ν 25 mg/l, Cl 50 mg/l,NO3-N 6 mg/l,SO4 500mg/l,TOC 160 mg/l 

19.LCA 704 :Πολυστοιχειακό Πρότυπο Διάλυμα με τις εξής ονομαστικές συγκεντρώσεις: PO4-P 

1mg/l ,COD 50 mg/l,ΝΗ4-Ν 5 mg/l, Cl 50 mg/l,NO3-N 25 mg/l,SO4 100mg/l,TOC 16 mg/l, 

20.LCA 707 :Πολυστοιχειακό Πρότυπο Διάλυμα με τις εξής ονομαστικές συγκεντρώσεις, PO4-P 

2mg/l ,COD 200 mg/l,ΝO2-Ν 0,3 mg/l 

21. Νιτρώδη ( χαμηλό Εύρος): Έτοιμα τεστ σε φιαλίδια για μέτρηση Νιτρωδών με ειδικό barcode 

για αναγνώριση από το φασματοφωτόμετρο DR5000, στην περιοχή 0,015-0,6 mg/l NO2-N ή 0,05-

2mg/l NO2 25μετρ/συσκ  . 

22. Θειϊκά υψηλού εύρους : Σετ αντιδραστηρίων για μέτρηση θειϊκών   για το φασματοφωτόμετρο 

DR5000, στην περιοχή 40-150 mg/l SO4 

23. Slanetz and Bartley agar (Enterococcus Agar), 500g : Θρεπτικό υλικό για τον προσδιορισμό 

εντερόκοκκων. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με την μέθοδο της διήθησης για δείγματα 

νερού, είτε με την μέθοδο της επίστρωσης τρυβλίων για δείγματα τροφίμων. Σύνθεση gr/lt: 

Tryptose 20,0, Yeast Extract 5,0, Glucose 2,0, Disodium hydrogen phosphate 4,0, Sodium azide 0,4, 

Tetrazolium chloride 0,1, Agar 10,0, Ph 7,2+0,2 Συσκευασία των 500 gr 

24. Θρεπτικό υλικό για ΟΜΧ PLATE COUNT AGAR: έτοιμο θρεπτικό υλικό για προσδιορισμό ΟΜΧ 

στους 37 ◦C σε αμπούλες των 2ml, 50 αμπούλες/συσκευασία για χρήση με τριβλία με pads, ή 

αντίστοιχης χρήσης 

25.τρυβλία με pads  αποστειρωμένα, διαμέτρου 50*9mm , για χρήση σε μικροβιολογικές 



  

αναλύσεις. 100τεμάχια/συσκευασία 

26. Cyanuric test photometric . Εύρος μέτρησης από 2-160mg/l κυανουρικό οξύ,για μέτρηση σε 

κυψελίδα 20mm και μήκος κύματος 525nm .Συσκευασία των 100τμχ. 

27. Αμπούλα H2SO4 0.1 N για παρασκευή διαλύματος 1 λίτρου 

28. Αμπούλα Na2S2O3 0.1 N για παρασκευή διαλύματος 1 λίτρου 

29.Titriplex A solution. Διάλυμα ογκομέτρησης 1λίτρου για τον προσδιορισμό της σκληρότητας στο 

νερό. 

30.Οξικό οξύ glacial διάλυμα , περιεκτικότητας 99% κ.ο., σε συσκευασία 1 λίτρου ,κατάλληλο για 

εργαστηριακές αναλύσεις.  

31.Αμμωνία διάλυμα ,περιεκτικότητας 25% κ.ο., σε συσκευασία 1 λίτρου ,κατάλληλο για 

εργαστηριακές αναλύσεις.  

32. Αντισηπτική λοσιόν. Λοσιόν με αντισηπτική δράση έναντι βακτηριδίων, μυκήτων και ιών για 

χρήση σε χέρια – δέρμα με περιεκτικότητα τουλάχιστον 70% σε αλκοόλη. Να περιέχει καλλυντικά 

συστατικά ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα ερεθισμών και ξηροδερμίας. 

33. Γάντια Latex μιας χρήσης Aδιάβροχα, χωρίς ταλκ, μη αποστειρωμένα, εύχρηστα, σε συσκευασία 

των 100 τεμ/κουτί. Να τηρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 374. Κατάλληλα για χρήση σε χημικά 

εργαστήρια, με την ύπαρξη αντίστοιχης σήμανσης στην συσκευασία. Τα 200 κουτιά μεγέθους XL , 

τα 100 μεγέθους L και τα 100 μεγέθους Μ.   

34.Στήλες απιονισμένου νερού Aναγέννηση τεσσάρων στήλων απιονισμένου νερού ZALION 600 

λίτρων 

35. Ράβδοι ανάδευσης γυάλινες  

Ράβδοι ανάδευσης γυάλινες, διαστάσεων 200mmx 6mm.Συσκευασία 10τμχ. 

36.Γυάλινα σιφώνια Γυάλινα σιφώνια μέτρησης 1ml, class A΄ 

37. Γυάλινα σιφώνια Γυάλινα σιφώνια μέτρησης 2ml, class A΄ 

38. Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου 0-1ml Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου 0-1ml, πλήρως 

αποστειρώσιμη στους 121oC, ανθεκτική σε έκθεση σε UVακτινοβολία έως 36h, Accuracy: ≤±0,6%, 

Precision: ≤0,3%, σύμφωνη με ISO8655 &DIN12650 και ρύγχη για αυτήν συσκευασία 100τμχ 

39. Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου1-5ml Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου1-5ml, πλήρως 

αποστειρώσιμη στους 121oC, ανθεκτική σε έκθεση σε UVακτινοβολία έως 36h, Accuracy: ≤±0,6%, 

Precision: ≤0,3%, σύμφωνη με ISO8655 &DIN12650 και ρύγχη για αυτήν συσκευασία 100τμχ 

40. Λαβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι για ηθμούς μήκους 13cm με πεπλατυσμένα άκρα. 

41.Silica gel  σε κόκκους διαμέτρου 2-4 mm, συσκευασία 2,5 κιλών  

42.Φορητή ψηφιακή συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας, Φορητή συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας 

συμπεριλαμβανομένου ηλεκτροδίου αγωγιμότητας με πλαστικό σώμα, κατάλληλο για μετρήσεις σε 



  

λύματα. Εύρος μέτρησης αγωγιμότητας: 5μS/cm έως 200mS/cm.Ανθεκτικό σε υγρασία και σε σκόνη 

(IP67). 

43.Φορητός τηλεσκοπικός δειγματολήπτης υγρών  Δειγματολήπτης υγρών τηλεσκοπικός, 

κατάλληλος για τη λήψη δειγμάτων νερού από ποτάμια, δεξαμενές και λίμνες .Να διαθέτει  

τηλεσκοπική ράβδο μήκους περίπου 1320 έως 2500mm με ρυθμιζόμενη γωνία λήψης του 

δείγματος και  μηχανισμό συγκράτησης δοχείου δειγματοληψίας δείγματος .Στην τιμή να 

συμπεριλαμβάνεται και συμβατό δοχείο, πλαστικό, χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml.   

44.Φορητή συσκευή ψηφιακής μέτρησης pH και θερμοκρασίας, Φορητή συσκευή μέτρησης pH 

και θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω ηλεκτροδίων με καλώδιο τουλάχιστον 

ενός μέτρου, για σύνδεση στο παραπάνω πεχάμετρο , κατάλληλο για διενέργεια μετρήσεων σε 

λύματα . Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία (-5 έως 50oC) και σχετική υγρασία (0 έως 90%RH), με 

αδιάβροχη προστασία (IP67).Ηλεκτρόδιο pH εύρος μέτρησης  0,00 - 14,00 με δυνατότητα 

αντιστάθμισης θερμοκρασίας, Το ηλεκτρόδιο θα περιέχει ηλεκτρολύτη γέλης, προστατευμένο με   

πλαστικό περίβλημα .Ηλεκτρόδιο θερμοκρασίας για πεδίο εφαρμογής από -20oC έως +200oC  

45. Φορητό θερμόμετρο με ηλεκτρόδιo. Αδιάβροχο & με ελαστικό περίβλημα για προστασία απο  

κτυπήματα & πτώσεις. Κατάλληλο για χρήση σε λύματα. Ατσάλινος αισθητήρας περίπου μήκους 

200mm.Eύρος Μέτρησης : 0°C ~ +150°C ή 32°F ~+302°F 

Ανάλυση : 0.1° από 0.0° ~ +150.0°.Ακρίβεια : ±1°C στο εύρος 0°C ~ +150°C 

46.Μπουκάλι κυλινδρικό με πλατύ στόμιο 500ml.Από ημιδιαφανές πολυπροπυλένιο με στεγανό 

βιδωτό καπάκι. Διάμετρος μπουκαλιού 75mm και ύψος 160 mm.Διάμετρος λαιμού 45 mm.   

47.Χρονόμετρο μηχανικό, με πλαστικό περίβλημα, διαστάσεων (πλάτος *μήκος*ύψος) mm 

70*70*40 και χρόνο διατρεξίματος 60min. 

48.Εργαστηριακός κλίβανος ξήρανσης. Κλίβανος ξήρανσης και θερμικών κατεργασιών 

χωρητικότητας περίπου 95 λίτρων. Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου (Υ*Π*B)περίπου 

50*48*40cm.Εξωτερική επένδυση από γαλβανισμένο χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή.Εσωτερική 

κατασκευή από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα 304/18/8.Να διαθέτει βεβιασμένη 

ανακυκλοφορία θερμού αέρα,με φυγοκεντρικούς κυκλοφορητές,για ομοιόμορφη κατανομή 

θερμοκρασίας στον θάλαμο, αντιστάσεις θέρμανσης ανοξείδωτες και ηλεκτρονικό ψηφιακό 

θερμοστάτη – θερμόμετρο ακριβείας με μικροεπεξεργαστή PID. Επίσης  Θερμοστάτη ασφαλείας και 

Alarm υπερθέρμανσης και Θυρίδες εξαερισμού. Εύρος Θερμοκρασίας: 50-250°C Ακρίβεια Ένδειξης: 

1%.Σταθερότητα Θερμοκρασίας: 1°C.Τάση Τροφοδοσίας: 230V.Ισχύς 1000 W. 

 

     
 



  

Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Η 

παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η τελευταία θα 

παραγγέλνει τα υλικά στον προμηθευτή όποτε κρίνει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη. Ο προμηθευτής 

οφείλει να προσκομίσει τα παραγγελθέντα υλικά το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά από την 

παραγγελία. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν   ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον ένα ( - 1 - ) χρόνο 

από την ημερομηνία της παράδοσής τους. 

 

Άρθρο 5ο 

        Χρονική διάρκεια 

Η προμήθεια και η παράδοση των υλικών στη Δ.Ε.Υ.Α.Α θα εκτελεστεί εντός  χρονικού 

διαστήματος μέχρι ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
Άρθρο 6ο 

        Προϋποθέσεις 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να καταθέσει προσφορά, απαραίτητα θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Υ.ΠΕ.ΔΥ.Π.Π.Ε.                               Η ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

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

 
 
 
             ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ               ΚΑΚΑΛΗΣ Α.ΧΡΗΣΤΟΣ                                 ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

                 ΧΗΜΙΚΟΣ                                      ΧΗΜΙΚΟΣ ,MSc                                                               ΝΟΜΙΚΟΣ ,MSc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                        Αλεξανδρούπολη: Αύγουστος 2021 

    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 υλικών 

με τίτλο «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του 

εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 2021 

β) Τόπος παράδοσης των προσφερόμενων υλικών, ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ 

(25.000€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η προμήθεια των υλικών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει, του 
Ν.1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

 
Τα έγραφα της σύμβασης κατά  σειρά είναι: 

α) Πρόσκληση 

β) Τεχνική περιγραφή 

γ) Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ) Συγγραφή υποχρεώσεων 

ε) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

στ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 Για την κατάθεση προσφοράς δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά την 

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

εκτέλεσης, εφόσον το ποσό της σύμβασης ανέρχεται των είκοσι χιλιάδων ευρώ, η οποία θα αφορά 



  

την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού και  θα αντιστοιχεί 

σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η προσφερόμενη τιμή ανά είδος περιλαμβάνει την παράδοση τους στις εγκαταστάσεις 
της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. 

 
Η τιμή αυτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη  διάρκεια της σύμβασης και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Τα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού περιγράφονται 

στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Ποσοτικά προσδιορίζονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

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

υλικών 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 εύλογου χρονικού  

διαστήματος και ανάλογα με την ταμειακή της ρευστότητα και την εν γένει οικονομική της 

κατάσταση και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 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 

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος, 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 εκτέλεση της προμήθειας. Τα υλικά πρέπει να έχουν ημερομηνία 

λήξεως τουλάχιστον ένα (-1-) χρόνο από την  ημερομηνία  της  παράδοσής τους. 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   συμμετέχων   οφείλει   να   υποβάλει   προσφορά   για   το   σύνολο  της ποσότητας 
ανά είδος για έκαστο από τα υπό προμήθεια υλικά. Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλει όμως 
προσφορά για το σύνολο των υλικών. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας 
εκάστου είδους δε θα γίνουν αποδεκτές. 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Υ.ΠΕ.ΔΥ.Π.Π.Ε.                               Η ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

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

 
 
 
             ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ               ΚΑΚΑΛΗΣ Α.ΧΡΗΣΤΟΣ                                 ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

                 ΧΗΜΙΚΟΣ                                      ΧΗΜΙΚΟΣ ,MSc                                                             ΝΟΜΙΚΟΣ ,MSc 



  

 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                   Αλεξανδρούπολη: Αύγουστος 2021 

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

Ομαδα Α Αντιδραστήρια για φασματοφωτόμετρο HACH LANGE DR5000 
 

Α/
Α 

            Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος 
Προϋπολογισμ
ού 

Ποσότητ
α 

Σύνολο 

1 Αργίλιο LCK 301 κουτί 90,80 6 544,80 

2 Αμμωνιακά (χαμηλό εύρος) 
LCK 303 

κουτί 100,00 11 1.100,0
0 

3 Αμμωνιακά (υψηλό 
εύρος)LCK 304 

κουτί 100,00 5 500,00 

4 Νιτρικά (χαμηλό εύρος)LCK 
339 

κουτί 112,00 6 672,00 

5 Νιτρικά (υψηλό εύρος)LCK 
340 

κουτί 112,00 9 1.008,0
0 

6 Φωσφορικά & Ολικός 
Φώσφορος (χαμηλό 

εύρος)LCK 349 

κουτί 117,00 8 936,00 

7 Φωσφορικά & Ολικός 
Φώσφορος (υψηλό εύρος)LCK 

348 

κουτί 117,00 9 1.053,0
0 

8 Ολικό ΆζωτοLCK 238 κουτί 133,00 9 1.197,0
0 

9 COD ( υψηλό εύρος)LCK514 κουτί 100,00 14 1.400,0
0 

10 COD (χαμηλό εύρος)LCK314 κουτί 100,00 11 1.100,0
0 

11                      
                   Ελεύθερο χλώριο 

Φακ (100 
μετρήσεων) 

22,00 90 1.980,0
0 

12 Σίδηρος LCW021 Σετ 131,00 6 786,00 

13 ΜαγγάνιοLCW532 Σετ 154,00 6 924,00 

14 Χαλκός LCK 529 κουτί 106,60 1 106,60 

15 Χρώμιο  LCK 313 κουτί 105,00 1 105,00 

16 Sulfaver 4 Φακ (100 
μετρήσεων) 

38,80 4 155,20 

17 Addista LCA700 Σετ 63,60 1 63,60 



  

18 Addista LCA703 Σετ 63,60 1 63,60 

19 Addista LCA704 Σετ 63,60 1 63,60 

20 Addista LCA707 Σετ 63,60 1 63,60 

21 Νιτρώδη (χαμηλό εύρος) 
LCK341 

κουτί 88,00 8 704,00 

22 Θειϊκά LCK 153 Σετ 90,00 3 270,00 

 
 
 

 

Ομάδα Β  Θρεπτικά  και λοιπά μικροβιολογικά υλικά 

23 
Slanetz and Bartley agar 

δοχ 500gr 55,00 1 
55,00 

24 
Θρεπτικό υλικό για ΟΜΧ PLATE 
COUNT AGAR αμπούλες των 2ml 

συσκ. 50 αμπούλες 95,00 4 

380,00 

25 
Τρυβλία με pads, 
αποστειρωμένα 50*9 mm 

συσκ. 100 τμχ. 90,00 
1 

90,00 

 

Ομάδα Γ  Λοιπά Υλικά 

 

26 

 
Θειϊκά LCK 153 
 

κουτί 70,00 1 70,00 

27 Αμπούλα H2SO4 0.1 N για δ/μα 1lt αμπούλα 15,00 2 30,00 

28 Αμπούλα Na2S2O3 0.1 N για δ/μα 1lt αμπούλα 30 1 30,00 

29 Titriplex A solution 1 λίτρο δοχείο 40 1 40,00 

30 Οξικό οξύ 99% κ.ο τεμ. 15 1 15,00 

31 Αμμωνία 25%  κ.ο. τεμ. 30 1 30,00 

32 Αντισηπτική λοσιόν 1λίτρου φιάλη 1L 10,00 20 200,00 

33 Γάντια latex συσκ 100τμχ κουτί 100 τμχ. 13,00 400 5.200,00 

34 Στήλη Απιονισμού Αναγέννηση στήλη αναγεν. 150,00 4 600,00 

35 Ράβδοι ανάδευσης γυάλινες, διαστάσεων 
200mmx 6mm 

 
συσκ. 10 τμχ. 

 
7,00 

 
2      14,00 

36 Γυάλινα σιφώνια πληρώσεως 1ml Class A' τεμ. 4,50 10 45,00 

37 Γυάλινα σιφώνια πληρώσεως 2ml Class A' τεμ. 4,50 10 45,00 

38 Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου από 
0-1ml με 100 ρύγχη 

τεμ. 
85,00 

2 
170,00 

39 Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού όγκου από 
1-5ml με 100 ρύγχη 

τεμ. 
108,00 

2 
216,00 



  

40 

Λαβίδα για ηθμούς  από ανοξείδωτο 
ατσάλι μήκους 13cm με πεπλατυσμένα 
άκρα 

τεμ. 
 

12,00 2 
24,00 

41 Silica gel  συσκ. 45 1 45,00 

42 Φορητό αγωγιμόμετρο με ηλεκτρόδιο  τεμ. 500 1 500,00 

43 
Φορητός τηλεσκοπικός δειγματολήπτης 
υγρών 

τεμ. 190 
1 

190,00 

44 
Φορητό πεχάμετρο-θερμόμετρο με  
ηλεκτρόδια 

τεμ. 
600 

1 
600,00 

45 Φορητό θερμόμετρο με ηλεκτρόδιo τεμ. 50 1 50,00 

46 Μπουκάλι κυλινδρικό, πλαστικό, με 
πλατύ στόμιο 500 ml 

τεμ. 
 

2,50  

 
10     25,00 

47 Χρονόμετρο  τεμ. 10 4 40,00 

48 
Εργαστηριακός Κλίβανος ξήρανσης    

τεμ. 
 

1.500 
 

1 1.500,00 

  Σύνολο 25.000,00 

 

 

(*) Η ανάθεση αυτή διεξάγεται σε ετήσια βάση, για αρκετά συναπτά έτη. Για τον λόγο 

αυτό οι τιμές μονάδας κάθε είδους του προϋπολογισμού της μελέτης, είναι όμοιες με 

διαγωνισμό που διεξήγαγε η Υπηρεσία το έτος 2020. Επίσης διαπιστώθηκε, ότι στις τιμές 

μονάδας του προϋπολογισμού δόθηκε από τους προμηθευτές έκπτωση. 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Υ.ΠΕ.ΔΥ.Π.Π.Ε.             Η ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

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

 
 
 
             ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ               ΚΑΚΑΛΗΣ Α.ΧΡΗΣΤΟΣ                ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

                 ΧΗΜΙΚΟΣ                                      ΧΗΜΙΚΟΣ ,MSc                                        ΝΟΜΙΚΟΣ ,MSc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                    

    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) 

 

 
Προμήθεια: «Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και 

λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. » έτους 

2021 για την Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

 

 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η             Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 
 

Της επιχείρησης ……………………….…………, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ ..................................... , 
έδρα……………...., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax . , 

email:…………………………….. 
 

Ομαδα Α Αντιδραστήρια για φασματοφωτόμετρο HACH LANGE DR5000 
 

Α/Α             Περιγραφή Είδους Μονάδα 
Μέτρησης 

Τιμή Μονάδος 
Προσφοράς 

Ποσότητα Σύνολο 

1 Αργίλιο LCK 301 κουτί  6  

2 Αμμωνιακά (χαμηλό εύρος) LCK 303 κουτί  11  

3 Αμμωνιακά (υψηλό εύρος)LCK 304 κουτί  5  

4 Νιτρικά (χαμηλό εύρος)LCK 339 κουτί  6  

5 Νιτρικά (υψηλό εύρος)LCK 340 κουτί  9  

6 Φωσφορικά & Ολικός Φώσφορος 
(χαμηλό εύρος)LCK 349 

κουτί  8  

7 Φωσφορικά & Ολικός Φώσφορος 
(υψηλό εύρος)LCK 348 

κουτί  9  

8 Ολικό ΆζωτοLCK 238 κουτί  9  

9 COD ( υψηλό εύρος)LCK514 κουτί  14  

10 COD (χαμηλό εύρος)LCK314 κουτί  11  

11  
Ελεύθερο χλώριο 

Φακ (100 
μετρήσεων) 

 90  

12 Σίδηρος LCW021 Σετ  6  

13 ΜαγγάνιοLCW532 Σετ  6  

14 Χαλκός LCK 529 κουτί  1  

15 Χρώμιο  LCK 313 κουτί  1  

16 Sulfaver 4 Φακ (100 
μετρήσεων) 

 4  



  

17 Addista LCA700 Σετ  1  

18 Addista LCA703 Σετ  1  

19 Addista LCA704 Σετ  1  

20 Addista LCA707 Σετ  1  

21 Νιτρώδη (χαμηλό εύρος) LCK341 κουτί  8  

22 Θειϊκά LCK 153 Σετ  3  

 

Ομάδα Β  Θρεπτικά  και λοιπά μικροβιολογικά υλικά 

23 
Slanetz and Bartley agar 

δοχ 500gr  1 
 

24 
Θρεπτικό υλικό για ΟΜΧ PLATE 

COUNT AGAR αμπούλες των 2ml 
συσκ. 50 αμπούλες  4 

 

25 
Τρυβλία με pads, 

αποστειρωμένα 50*9 mm 
συσκ. 100 τμχ. 

 

1 
 

 

Ομάδα Γ  Λοιπά Υλικά 

26 

 
Θειϊκά LCK 153 
 

 
 
 

κουτί 

  
 
 

1  

27 
Αμπούλα H2SO4 0.1 N για δ/μα 
1lt αμπούλα 

 2 
 

28 
Αμπούλα Na2S2O3 0.1 N για 
δ/μα 1lt 

αμπούλα  1 
 

29 Titriplex A solution 1 λιτρο δοχείο  1  

30 Οξικό οξύ 99% κ.ο τεμ.  1  

31 Αμμωνία 25%  κ.ο. τεμ.  1  

32 Αντισηπτική λοσιόν 1λίτρου φιάλη 1L  20  

33 Γάντια latex συσκ 100τμχ κουτί 100 τμχ.  400  

34 Στήλη Απιονισμού Αναγέννηση στήλη αναγεν.  4  

35 Ράβδοι ανάδευσης γυάλινες, 
διαστάσεων 200mmx 6mm 

 
συσκ. 10 τμχ. 

  
2  

36 
Γυάλινα σιφώνια πληρώσεως 
1ml Class A' 

τεμ.  
10 

 

37 
Γυάλινα σιφώνια πληρώσεως 
2ml Class A' 

τεμ.  
10 

 

38 Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού 
όγκου από 0-1ml με 100 ρύγχη 

τεμ. 
 

2 
 

39 Αυτόματη πιπέτα μεταβλητού 
όγκου από 1-5ml με 100 ρύγχη 

τεμ. 
 

2 
 

40 

Λαβίδα για ηθμούς  από 
ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 
13cm με πεπλατυσμένα άκρα 

τεμ. 

 

2 

 



  

41 Silica gel  συσκ.  1  

42 
Φορητό αγωγιμόμετρο με 
ηλεκτρόδιο  

τεμ. 
 

1 
 

43 
Φορητός τηλεσκοπικος 
δειγματολήπτης υγρων 

τεμ.  
1 

 

44 
Φορητό πεχάμετρο-
θερμόμετρο με  ηλεκτρόδια 

τεμ. 
 

1 
 

45 
Φορητό θερμόμετρο με 
ηλεκτρόδιo 

τεμ. 
 

1 
 

46 

Μπουκάλι κυλινδρικό, 
πλαστικό, με πλατύ στόμιο 500 
ml 

τεμ.  10 

 

47 Χρονόμετρο  τεμ. 
 

4  

48 
Εργαστηριακός Κλίβανος 
ξήρανσης    

τεμ. 
   

1  
 
 

 ………….. Σεπτεμβρίου  2021 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Υ.ΠΕ.ΔΥ.Π.Π.Ε.             Η ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

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

 
 
 
             ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ               ΚΑΚΑΛΗΣ Α.ΧΡΗΣΤΟΣ                ΧΑΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

                 ΧΗΜΙΚΟΣ                                      ΧΗΜΙΚΟΣ ,MSc                                        ΝΟΜΙΚΟΣ ,MSc 

 
 

Εγκρίθηκε με την  182/30-8-2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γενική Διευθύντρια  

της Δ.Ε.Υ.Α.Α. 
 
 

Κυριακή Χαμουρατίδου 
 

Νομικός 
 
 
 

 



  

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 τoν 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: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50743 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ 24 / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / 68132 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κα ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ 

- Τηλέφωνο: 2551025504 

- Ηλ. ταχυδρομείο: biochem@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): 

«Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, θρεπτικών και λοιπών αναλωσίμων υλικών του εργαστηρίου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2021», 33696500-0 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  
 

 Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια. 

 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 



  

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; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι (αφορά το δ): 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 



  

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητα Α. 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] 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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



  

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 …): 

[……] 

 



  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

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. 

 



  

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

 
 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  



  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv 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): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
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 διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  



  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 



  

B: 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 

ασφάλισηςxx, 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 ;xxi 

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): xxii 

[……][……][……] 

 



  

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 στον τομέα του 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] 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 

καταστάσειςxxiv : 

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 περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

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:  
[..........……] 

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 συμφερόντωνxxvii, 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 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix 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 

[] Ναι [] Όχι 



  

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) είναι 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;  

 

 



  

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Ο οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι έχει 
μελετήσει και αποδεχτεί πλήρως την διακήρυξη 
στο σύνολό της; 

[   ] Ναι [  ] Όχι 

3) Ο οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών είναι 
σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

 
 



  

Μέρος VI: 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 αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    



  

 

 
 

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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  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.” 

vi 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.  

vii 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). 

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

“διαφθορά”. 

ix 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). 

x 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. 



  

 
xi 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 περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xii 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”. 

xiii 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.". 

xiv 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 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii 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)  

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

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

λήφθηκαν.  

xx 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).  

xxi 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  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



  

 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


