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Τπηρεςύα: Επιςκευϋσ και υντηρόςεισ  

Μηχανημϊτων –Σεχνικών Εγκαταςτϊςεων-Λοιπού 
Εξοπλιςμού Ύδρευςησ ϋτουσ 2018 

 

Αρ. Μελϋτησ 7/2018 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

υνοπτικού διαγωνιςμού για την υπηρεςύα «Επιςκευέσ και ςυντηρήςεισ μηχανημάτων –
τεχνικών εγκαταςτάςεων - λοιπού εξοπλιςμού ύδρευςησ έτουσ 2018» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α ΜΙΝΩΑ  

Ϊχοντασ υπόψη: 

α) Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 του Ν. 1069/1980. 

β) Σισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 3463/2006 «Κύρωςη του Κώδικα Δόμων». 

γ) Σισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ-Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87Α). 

δ) Σου Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο - 
Πρόγραμμα Διαύγεια - και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

ε)Σησ ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΥΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχοσ Β) με την οπούα ρυθμύζονται 
ειδικότερα θϋματα λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 

ςτ)Σου Ν. 4250/2014 (ΥΕΚ 74/Α726.3.2014) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ ... και λοιπϋσ 
ρυθμύςεισ». 

ζ)Σου Ν. 4412/2016(ΥΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόςιεσ υμβϊςεισ, Ϊργων, Προμηθειών και 
Τπηρεςιών" και τισ ςχετικϋσ τροποποιόςεισ του. 

η) Σισ διατϊξεισ των Ν. 4483/2017, Σου Ν. 4488/17 (ΥΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του 
ϊρθρου 39 «Αποκλειςμόσ από δημόςιεσ ςυμβϊςεισ και χρηματοδοτόςεισ λόγω παραβϊςεων 
τησ εργατικόσ νομοθεςύασ», του ϊρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΥΕΚ 171/13.11.2017 Α΄)                  
« Ωςκηςη υπαύθριων εμπορικών δραςτηριοτότων, εκςυγχρονιςμόσ τησ επιμελητηριακόσ 
νομοθεςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» ,καθώσ και όλεσ τισ ιςχύουςεσ  διατϊξεισ. 

θ)Σην αριθ.  17/2018 (ΑΔΑ: 6Α4ΦΟΕΛ-ΖΒ) απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ 
Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σην διεξαγωγό υνοπτικού Διαγωνιςμού για την εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ με τύτλο «Επιςκευέσ 
και ςυντηρήςεισ μηχανημάτων –τεχνικών εγκαταςτάςεων - λοιπού εξοπλιςμού 
ύδρευςησ έτουσ 2018» με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό προςφορϊσ ςε ακϋραια ποςοςτϊ 
ϋκπτωςησ επύ τοισ εκατό ςτισ τιμϋσ του τιμολογύου τησ υπηρεςύασ όςον αφορϊ τα βοηθητικϊ 
υλικϊ και τισ εργαςύεσ καθώσ και ςτισ τιμϋσ του τιμοκαταλόγου των αντλητικών 
ςυγκροτημϊτων και ανταλλακτικών, ςε ϋντυπο που θα χορηγόςει η Τπηρεςύα). Μειοδότησ 
ανακηρύςςεται αυτόσ που ϋχει το μεγαλύτερο ςύμφωνα με τον παρακϊτω τύπο:   = (Αx30%) 
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+ (Bx20%) + (Γx50%) όπου Α,Β,Γ τα ποςοςτϊ ϋκπτωςησ ςτισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ για την 
ανϊδειξη προμηθευτό για «Επιςκευϋσ και υντηρόςεισ  Μηχανημϊτων –Σεχνικών 
Εγκαταςτϊςεων- Λοιπού Εξοπλιςμού Ύδρευςησ ϋτουσ 2018»και με τουσ παρακϊτω όρουσ : 

 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 1ο: Περιγραφή τησ υπηρεςίασ - Ιςχύουςεσ διατάξεισ 

Οι προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ/υλικϊ θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ  τησ  7/2018 Μελϋτη τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π. 

Κϊθε παρϋκκλιςη από την παραπϊνω μελϋτη μπορεύ να επιφϋρει ποινό αποκλειςμού τησ 
αντύςτοιχησ προςφορϊσ, κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμών. 

Η εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ θα γύνει ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ : 

του Ν.1069/1980 «Περύ κινότρων δια την ύδρυςιν Επιχειρόςεων Τδρεύςεωσ και 
Αποχετεύςεωσ» 

του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τισ ςχετικϋσ τροποποιόςεισ του. 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο: Προώπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη τησ υπηρεςίασ 

Η ενδεικτικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη για την υπηρεςύα εύναι 58.000,00 ευρώ και επιπλϋον 
Υ.Π.Α. 24%, δηλαδό ςύνολο 71.920,00 ευρώ και θα βαρύνει τουσ ΚΑ 62-07-021824, 54-00-29 
του ϋτουσ 2018. Η χρηματοδότηςη τησ υπηρεςύασ θα γύνει από ιδύουσ πόρουσ. Η εκτϋλεςη τησ 
υπηρεςύασ θα βαρύνει πιςτώςεισ του οικονομικού ϋτουσ 2018. την περύπτωςη που η 
υπηρεςύα δεν ολοκληρωθεύ εντόσ του ϋτουσ 2018 η δαπϊνη θα βαρύνει τουσ αντύςτοιχουσ Κ.Α 
προώπολογιςμού οικονομικού ϋτουσ 2019 κατϊ το υπολειπόμενο ποςό. 

χετικϊ CPV:  

 ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΙΕ Κωδικόσ CPV 

Α.1. Ανϋλκυςη και τοποθϋτηςη αντλητικού ςυγκροτόματοσ 76492000-8 

Α.2. Διϊφορεσ εργαςύεσ ςυντόρηςησ & επιςκευόσ 50532000-3 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΑΝΣΛΗΣΙΚΑ  

Β.1 Ηλεκτροκινητόρεσ-παρελκόμενα 31110000-0 

Β.2. Αντλύεσ-παρελκόμενα 42122400-4 

 ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΛΙΚΑ  

Γ.1 ωλόνεσ κατϊθλιψησ - προςτατευτικϊ καλωδύων - κοντοςώληνα 44165200-6 

Γ.2. Καλώδια 31300000-9 

Γ.3. Αντιςτϊθμιςη αϋργου ιςχύοσ 31711150-9 

Γ.4. Soft starter & αςφϊλειεσ υπερταχεύασ 31612200-1 

Γ.5. Ρελϋ ιςχύοσ 31221100-2 

Γ.6. Βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ ελαςτικόσ ϋμφραξησ 42131146-1 

Γ.7. Αςύρματοσ τηλεχειριςμόσ 38821000-6 
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ΆΡΘΡΟ 3ο: Σόποσ και χρόνοσ διεξαγωγήσ διαγωνιςμού 

Ο διαγωνιςμόσ θα γύνει ςτα γραφεύα τησ Δ.Ε.Τ.Α. Μινώα Πεδιϊδασ, οδόσ Κοραό 1, 
Αρκαλοχώρι Κρότησ, 703 00, από την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμών μετϊ την 
δημοςύευςησ τησ  παρούςασ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ. Ώρα ϋναρξησ παραλαβόσ 
προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.. και ώρα λόξησ η 10:30π.μ. 

ε περύπτωςη που για οποιονδόποτε λόγο δεν διεξαχθεύ η δημοπραςύα ςτην καθοριςμϋνη 
ημϋρα και ώρα, αυτό θα καθοριςτεύ ξανϊ  απόφαςη του  Διοικητικού υμβουλύου τησ 
Δ.Ε.Τ.Α. 

 

ΆΡΘΡΟ 4ο: Προςόντα οικονομικών φορέων - Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

το διαγωνιςμό μπορούν να ςυμμετϊςχουν φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα καθώσ και ενώςεισ 
αυτών που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ςε ϊλλη χώρα των περιπτώςεων γ και δ τησ παρ.1 του ϊρθρου 25 του Ν.4412/16. 

Οι ενώςεισ δεν απαιτεύται να ϋχουν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό. 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο: τοιχεία προςφοράσ 

5.1 τον διαγωνιςμό δεν γύνονται δεκτϋσ αντιπροςφορϋσ και ςε περύπτωςη υποβολόσ 
τουσ απορρύπτονται, ωσ απαρϊδεκτεσ. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, 
επιςτρϋφονται χωρύσ να αποςφραγιςθούν . 

5.2 Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ προμηθευτϋσ για έξι (6) μήνεσ από την 
επόμενη τησ ημερομηνύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

5.3 Σα δικαιολογητικϊ του διαγωνιςμού που εύναι γραμμϋνα ςε ξϋνη γλώςςα πρϋπει να 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα. 

5.4 το διαγωνιςμό γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ που αφορούν ςτο ςύνολο των υπό 
υπηρεςιών, όπωσ περιγρϊφονται ςτην μελϋτη, εγχώριασ ό αλλοδαπόσ παραγωγόσ και 
προελεύςεωσ. 

5.5 Κριτόριο επιλογόσ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ τιμόσ (χαμηλότερη τιμή προςφοράσ ςε ακέραια ποςοςτά έκπτωςησ 
επί τοισ εκατό ςτισ τιμέσ του τιμολογίου τησ υπηρεςίασ όςον αφορά τα βοηθητικά 
υλικά και τισ εργαςίεσ καθώσ και ςτισ τιμέσ του τιμοκαταλόγου των αντλητικών 
ςυγκροτημάτων και ανταλλακτικών, ςε έντυπο που θα χορηγήςει η 
Τπηρεςία).Μειοδότησ ανακηρύςςεται αυτόσ που ϋχει το μεγαλύτερο ςύμφωνα με τον 
παρακϊτω τύπο:   = (Αx30%) + (Bx20%) + (Γx50%) όπου Α ,Β,Γ τα ποςοςτϊ ϋκπτωςησ 
ςτισ αντύςτοιχεσ κατηγορύεσ για την ανϊδειξη προμηθευτό για «Επιςκευέσ και 
υντηρήςεισ  Μηχανημάτων –Σεχνικών Εγκαταςτάςεων- Λοιπού Εξοπλιςμού 
Ύδρευςησ έτουσ 2018». 

5.6 Σα δικαιολογητικϊ που απαιτεύ η διακόρυξη, εκτόσ των Εγγυόςεων και των 
Τπεύθυνων Δηλώςεων που κατατύθενται ςτο πρωτότυπο, υποβϊλλονται εύτε ςτην 
πρωτότυπη μορφό τουσ εύτε ςε μορφό απλού (μη επικυρωμϋνου), ευκρινούσ 
φωτοαντιγρϊφου από το πρωτότυπο ό από το ακριβϋσ αντύγραφο, εφόςον πρόκειται για 
ϋγγραφα που ϋχουν εκδοθεύ από το δημόςιο, τουσ ΟΣΑ α 'και β 'βαθμού και από τα νομικϊ 
τουσ πρόςωπα ό τισ επιχειρόςεισ τουσ, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαςτόρια όλων των βαθμών, τα 
ΝΠΙΔ που ανόκουν ςτο κρϊτοσ ό επιχορηγούνται τακτικϊ από κρατικούσ πόρουσ ςε 
ποςοςτό 50% τουλϊχιςτον του ετόςιου προώπολογιςμού τουσ και από τισ δημόςιεσ 
επιχειρόςεισ και τουσ οργανιςμούσ του ϊρθρου 1 του Ν 3429/2005. 
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Γύνονται επύςησ δεκτϊ: α) Σα απλϊ, ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών 
εγγρϊφων, εφόςον τα αντύγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. β) Σα απλϊ, 
ευκρινό φωτοαντύγραφα από το πρωτότυπο όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν θεώρηςη 
από τισ ανωτϋρω υπηρεςύεσ και φορεύσ. γ) Σα απλϊ, ευκρινό φωτοαντύγραφα από 
αντύγραφα αλλοδαπών εγγρϊφων, εφόςον τα αντύγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ από 
δικηγόρο. 

5.7 Ο ανϊδοχοσ θα βαρύνεται με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατόςεισ και τισ δημοςιεύςεισ 

 

ΆΡΘΡΟ 6ο: Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Επιςημαύνουμε ότι τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται ςτην παρούςα παρϊγραφο εύναι επύ 
ποινό αποκλειςμού. 

Α'. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Α.2 Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (παρϋχεται ςε ηλεκτρονικό μορφό 
από την Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π.). Οδηγύεσ ςυμπλόρωςησ για το «Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)» υπϊρχουν ςτα ϋγγραφα με 
αριθμ. πρωτ.161/2016 (ΑΔΑ: ΨΦΟΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ) και 949/2018 (ΑΔΑ: Χ3ΗΙΟΞΣΒ-Κ3Ε) τησ 
Ϊ.Α.Α.ΔΗ.Τ.”. 

A.2 Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου περύ εγγραφόσ του οικονομικού φορϋα ςε αυτό 
για δραςτηριότητα ςχετικό με το αντικεύμενο τησ υπηρεςύασ / προμόθειασ. 

 

Α.3Εφόςον οι προμηθευτϋσ ςυμμετϋχουν ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό τουσ, υποβϊλλουν 
εξουςιοδότηςη εκπροςώπηςησ (ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο ό ϋγγραφη εξουςιοδότηςη, 
θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ) ενώ για τισ ΑΕ ο εκπρόςωποσ που θα καταθϋςει την 
προςφορϊ για λογαριαςμό τουσ, εκτόσ τησ ταυτότητϊσ θα προςκομύςει πρακτικό του Δ τησ 
ΑΕ, όπου θα εγκρύνεται η ςυμμετοχό αυτόσ ςτο ςυγκεκριμϋνο διαγωνιςμό και όπου θα 
ορύζεται ότι εκπρόςωποσ τησ εταιρύασ για να παραδώςει την προςφορϊ εύναι ο καταθϋτων 
αυτό. 

Εφόςον ο διαγωνιζόμενοσ ϋχει τη μορφό νομικού προςώπου (εταιρεύασ) υποβϊλλουν 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα εκπροςώπηςησ : 

την περύπτωςη ςυμμετϋχοντοσ ημεδαπού ό αλλοδαπού νομικού προςώπου, τα δημοςιευμϋνα 
επύςημα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα (Υ.Ε.Κ. ό Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οπούα προβλϋπονται από το 
δύκαιο τησ χώρασ ϋδρασ ό λειτουργύασ τουσ, από τα οπούα να προκύπτουν : 

• Ο Πρόεδροσ και τα μϋλη του Δ.., καθώσ και ο Διευθύνων ύμβουλοσ, όταν το νομικό 
πρόςωπο εύναι Α.Ε., 

• Οι Διαχειριςτϋσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ό Ε.Π.Ε. 

την περύπτωςη φυςικού προςώπου, η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών επιτηδευματύα από την 
αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα. 

την περύπτωςη ϊλλων μορφών εταιρειών, οποιαδόποτε νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα 
οπούα να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οπούοι ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με 
την υπογραφό τουσ. 

 

Β'. Σεχνική Προςφορά 

Σεχνικό προςφορϊ ςτην οπούα θα ςυμπεριλαμβϊνονται με ποινή αποκλειςμού και όλα τα 
ζητούμενα από την μελϋτη ςτοιχεύα και τυχόν πιςτοποιητικϊ. 

Γ'. Οικονομική προςφορά 

Γραπτό οικονομικό προςφορϊ, η οπούα θα πρϋπει να ϋχει ςυνταχθεύ με ποινή 
αποκλειςμού επύ του εντύπου Οικονομικόσ Προςφορϊσ που χορηγεύται από τη Δ.Ε.Τ.Α. 
Μινώα Πεδιϊδασ, ςε καλϊ ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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ΠΡΟΥΟΡΑ», όπου ϋξω από αυτόν θα αναγρϊφονται ευκρινώσ όλα τα ςτοιχεύα που 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 7 τησ παρούςασ διακόρυξησ. 

 

ΆΡΘΡΟ 7ο: Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολήσ των προςφορών 

7.1 Όςοι επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτον διαγωνιςμό πρϋπει να καταθϋςουν ϋγγραφεσ 
προςφορϋσ μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται από την διακόρυξη αυτοπροςώπωσ ό μϋςω 
νόμιμα εξουςιοδοτημϋνου εκπροςώπου και παραλαμβϊνονται από την αρμόδια επιτροπό 
που διενεργεύ τον διαγωνιςμό. 

7.2 Οι προςφορϋσ μπορούν επύςησ να αποςταλούν ςτα γραφεύα τησ Δ.Ε.Τ.Α. Μινώα 
Πεδιϊδασ  και παραλαμβϊνονται με αριθμό πρωτοκόλλου τησ υπηρεςύασ, με την 
απαραύτητη όμωσ προώπόθεςη ότι αυτϋσ θα περιϋρχονται ςτην υπηρεςύα μϋχρι και την 
προηγούμενη εργϊςιμη μϋρα του διαγωνιςμού. Οι προςφορϋσ αυτϋσ δεν αποςφραγύζονται 
αλλϊ παραδύδονται ςτο αρμόδιο όργανο που τισ παραλαμβϊνουν πριν την εκπνοό τησ 
προθεςμύασ που καθορύζεται από την διακόρυξη, προκειμϋνου να αποςφραγιςθούν μαζύ με 
τισ ϊλλεσ που κατατϋθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικαςύα 

7.3 τισ περιπτώςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ό οι ταχυδρομικϊ ςταλμϋνεσ προςφορϋσ δεν 
ςυμφωνούν με τα οριζόμενα από τισ διατϊξεισ των προηγουμϋνων παραγρϊφων του 
παρόντοσ ϊρθρου δεν λαμβϊνονται υπόψη. Επύςησ επιςτρϋφονται χωρύσ να 
αποςφραγιςτούν οι προςφορϋσ που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτην υπηρεςύα με 
οποιοδόποτε τρόπο εκπρόθεςμα 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε φϊκελο καλϊ ςφραγιςμϋνο, ο οπούοσ θα φϋρει τισ 
ενδεύξεισ που αναφϋρονται παρακϊτω:  

ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. Μινώα Πεδιϊδασ  

ΤΠΗΡΕΙΑ: «Επιςκευέσ και ςυντηρήςεισ μηχανημάτων –τεχνικών εγκαταςτάςεων - 
λοιπού εξοπλιςμού ύδρευςησ έτουσ 2018» 

- επωνυμύα: - διεύθυνςη : - αριθμόσ τηλεφώνου: 

- αριθμόσ τηλεμοιοτυπύασ (ΥΑΞ): - ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο (e-mail): 

Ο φϊκελοσ αυτόσ θα περιϋχει τρεισ επύ μϋρουσ, ανεξϊρτητουσ, ςφραγιςμϋνουσ φακϋλουσ, οι 
οπούοι φϋρουν τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου, δηλαδό: 

Α. Υϊκελοσ και με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ο οπούοσ περιϋχει τα 
απαιτούμενα με ποινό αποκλειςμού δικαιολογητικϊ. Προσ διευκόλυνςη τησ Επιτροπόσ εύναι 
επιθυμητό η τοποθϋτηςη των δικαιολογητικών με την ςειρϊ που προςδιορύζονται ςτην 
παρϊγραφο Α' του ϊρθρου 6 . 

Β. Υϊκελοσ και με την ϋνδειξη « Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατόν, λόγω 
μεγϊλου όγκου, να τοποθετηθούν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τότε αυτϊ ςυςκευϊζονται ιδιαύτερα 
και ακολουθούν τον κυρύωσ φϊκελο με την ϋνδειξη "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΥΟΡΑ" και τισ λοιπϋσ 
ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου. 

Γ. Υϊκελοσ και με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα ςτοιχεύα τησ 
οικονομικόσ προςφορϊσ του υποψόφιου Αναδόχου, η οπούα θα πρϋπει να ϋχει ςυνταχθεύ επύ 
του εντύπου Οικονομικόσ Προςφορϊσ που χορηγεύται από τη Δ.Ε.Τ.Α.Μινώα Πεδιϊδασ  με 
ποινή αποκλειςμού ςε αντύθετη περύπτωςη. 

7.4 Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα 
ό ςε περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

7.5 Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται 
υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να 
προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
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κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

7.6  Οι προςφορϋσ δεν πρϋπει να ϋχουν ξϋςματα, ςβηςύματα, προςθόκεσ, διορθώςεισ. 
Εϊν υπϊρχει ςτην προςφορϊ οποιαδόποτε διόρθωςη, αυτό πρϋπει να εύναι 
καθαρογραμμϋνη και μονογραμμϋνη από τον προςφϋροντα, η δε επιτροπό διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού παραλαμβϊνει και αποςφραγύζει τισ προςφορϋσ και κατϊ τον ϋλεγχο 
καθαρογρϊφει την τυχόν διόρθωςη και μονογρϊφει και ςφραγύζει αυτό. Η προςφορϊ 
απορρύπτεται όταν υπϊρχουν ς' αυτό διορθώςεισ οι οπούεσ την καθιςτούν αςαφό κατϊ την 
κρύςη του οργϊνου αξιολόγηςησ των προςφορών. 

7.7 Ο προςφϋρων θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ 
όρουσ τησ διακόρυξησ. Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ δεν γύνεται αποδεκτό αλλϊ 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη κϊθε διευκρύνιςη, τροποπούηςη ό απόκρουςη όρου τησ 
διακόρυξησ ό τησ προςφορϊσ. Διευκρινύςεισ δύνονται από τον προςφεύγοντα μόνο όταν 
ζητούνται από την επιτροπό διαγωνιςμού, εύτε ενώπιον τησ εύτε ύςτερα από ϋγγραφο τησ 
υπηρεςύασ. Από τισ διευκρινύςεισ που δύνονται ςύμφωνα με τα παραπϊνω, λαμβϊνονται 
υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα που ζητόθηκαν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή και αποςφράγιςη των προςφορών 

Σο αρμόδιο όργανο παραλαβόσ και αποςφρϊγιςησ προςφορών προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ 
διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από την 
διακόρυξη. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ςτο παραπϊνω όργανο μετϊ την ϋναρξη 
διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ δεν αποςφραγύζονται αλλϊ παραδύδονται για επιςτροφό ωσ 
εκπρόθεςμεσ. 

 Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ και μονογρϊφονται από το παραπϊνω όργανο οι 
τρεισ φϊκελοι {δικαιολογητικών, τεχνικόσ και οικονομικόσ προςφορϊσ}. Μετϊ την 
αποςφρϊγιςη του φακϋλου και τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπό προβαύνει ςτην 
καταχώρηςη αυτών που υποβϊλλουν προςφορϋσ, καθώσ και των δικαιολογητικών που 
υπϋβαλαν. 

 Ο φϊκελοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζεται και παραμϋνει ςτο 
παραπϊνω όργανο μϋχρι να κριθεύ η προςφορϊ εϊν εύναι ςύμφωνη με την τεχνικό 
περιγραφό τησ διακόρυξησ 

 τη ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ 
προςφορϊσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό για την αποδοχό 
ό την απόρριψη των τεχνικών προςφορών και τουσ λόγουσ αποκλειςμού τουσ.  

  Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των 
προςφορών, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών, 
αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που θα οριςθεύ από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και θα ανακοινωθεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ και ακολουθεύ ςχετικό ανακούνωςη 
τιμών, η οπούα καταχωρεύται ςε ςχετικό πρακτικό, μαζύ με τουσ λόγουσ απόρριψησ όςων 
προςφορών κρύνονται απορριπτϋεσ. Για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα 
προηγούμενα ςτϊδια  οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ 
επιςτρϋφονται. 

 την ςυνϋχεια η αρμόδια Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικό και το διαβιβϊζει ςτο Δ.. 
τησ Δ.Ε.Τ.Μ.Π. το οπούο και αποφαύνεται ςχετικϊ και ανακηρύςςει τον προςωρινό ανϊδοχο. 
Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ο: Ενςτάςεισ 
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Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 

πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 

μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ 

μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ 

προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ 

των προςφορϊν. 

Η ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι 

αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.   

Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 

καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 

4412/2016 και το  άρκρο 19 Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 

(ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β'. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  

επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι.  

 

ΆΡΘΡΟ 10ο: Κατακύρωςη διαγωνιςμού 

10.1 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ ςτον οπούο πρόκειται να 
γύνει η κατακύρωςη καλεύται να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα(10) ημερών από την 
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα δικαιολογητικϊ. Σα 
δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται εμπρόθεςμα 
ςτην Επιτροπό του Διαγωνιςμού. Η Επιτροπό μετϊ τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών 
ςυντϊςςει πρακτικό προσ το Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π. για την κατακύρωςη του διαγωνιςμού 

10.2Σα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρϋπει να προςκομιςθούν εύναι τα εξόσ: 

α. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ϋκδοςησ τουλϊχιςτον του τελευταύου τριμόνου ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ τησ χώρασ 
καταγωγόσ ό προϋλευςησ, από το οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχουν καταδικαςθεύ για ϋνα ό 
περιςςότερα από τα αδικόματα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και τισ 
ρυθμύςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 39 του  νόμου 4488/2017 (Α' 137).  

Για να νομικϊ πρόςωπα υπόχρεοι ςτην προςκόμιςη ποινικού μητρώου εύναι: 

- οι διαχειριςτϋσ των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

- οι διαχειριςτϋσ των εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), 

- ο διευθύνων ςύμβουλοσ καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου των 
ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 

- ο πρόεδροσ και τα μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου των ςυνεταιριςμών, 

- ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη οι νόμιμοι εκπρόςωποι του νομικού προςώπου. 

ε περύπτωςη αλλοδαπών νομικών προςώπων, η ανωτϋρω υποχρϋωςη αφορϊ ςτα φυςικϊ 
πρόςωπα που ϋχουν τισ αντύςτοιχεσ ιδιότητεσ κατϊ τη νομοθεςύα από την οπούα διϋπονται. 
Εϊν από το υποβληθϋν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το εύδοσ του αδικόματοσ για το 
οπούο καταδικϊςθηκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβϊλλεται από αυτόν υπεύθυνη δόλωςη του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQbB6k-GPy9nECBE6pMKCVpvTpZanhpVPe9LhKODbhnU
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ϊρθρου 8 του Ν 1599/86ό του τύπου που προβλϋπει η νομοθεςύα τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ 
του, όπου αναφϋρονται με ςαφόνεια τα αδικόματα αυτϊ. Η επιτροπό του διαγωνιςμού 
μπορεύ ςε κϊθε περύπτωςη να ζητόςει από τον ενδιαφερόμενο να προςκομύςει αντύγραφα 
των καταδικαςτικών αποφϊςεων. 

Β. Πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ κατϊ περύπτωςη αρχόσ ςε ιςχύ, ότι εύναι ενόμεροι ωσ προσ 
τισ φορολογικέσ τουσ υποχρεώςεισ και ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ που αφορούν τισ 
ειςφορέσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ. 

Διευκρινύζεται ότι το πιςτοποιητικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ: 

- αφορϊ και τουσ φορεύσ επικουρικόσ αςφϊλιςησ και όχι μόνο τουσ οργανιςμούσ κύριασ 
αςφϊλιςησ, 

- αφορϊ όλουσ τουσ απαςχολούμενουσ ςτην επιχεύρηςη, με οποιαδόποτε ςχϋςη εργαςύασ, 
που εύναι αςφαλιςμϋνοι ςε οποιονδόποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό, 

- ςε περύπτωςη ατομικών επιχειρόςεων, αφορϊ και όςουσ εύναι αςφαλιςμϋνοι ωσ 
εργοδότεσ ό ελεύθεροι επαγγελματύεσ ςε αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ, 

- ςε περύπτωςη εταιρειών (νομικών προςώπων), αφορϊ την ύδια την εταιρεύα (το νομικό 
πρόςωπο) και όχι τα φυςικϊ πρόςωπα που τη διοικούν ό την εκπροςωπούν, εκτόσ αν αυτϊ 
ϋχουν εργαςιακό ςχϋςη με την εταιρεύα. 

Για τον ϋλεγχο των ανωτϋρω ςτοιχεύων, οι ενδιαφερόμενοι οφεύλουν να προςκομύςουν, 
μαζύ με το πιςτοποιητικό ό τα πιςτοποιητικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ, κατϊςταςη 
προςωπικού κατϊ ειδικότητα, ςτην οπούα θα φαύνονται οι αςφαλιςτικού φορεύσ όπου 
υπϊγεται κϊθε απαςχολούμενοσ. Η ακρύβεια των ςτοιχεύων τησ κατϊςταςησ θα 
βεβαιώνεται επύ του ςώματοσ αυτόσ από το νόμιμο εκπρόςωπο τησ επιχεύρηςησ. 

γ. Πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ περύ εγγραφήσ 
τουσ ςτα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου για δραςτηριότητα ςχετικό με το 
αντικεύμενο τησ υπηρεςύασ / προμόθειασ ό ςε ιςοδύναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, το 
οπούο πρϋπει να βρύςκεται ςε ιςχύ. 

δ. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, με ϋκδοςη μετϊ την 
ημερομηνύα διενϋργειασ του Διαγωνιςμού, από το οπούο να προκύπτει ότι ο εν λόγω 
Οικονομικόσ Υορϋασ δεν τελεύ υπό πτώχευςη, δεν τελεύ υπό παύςη εργαςιών( εταιρύεσ), 
δεν τελεύ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ούτε ςε διαδικαςία κήρυξησ ςε πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, δεν τελεύ ςε αναγκαςτική διαχείριςη ούτε ςε διαδικαςία κήρυξησ ςε 
αναγκαςτική διαχείριςη, δεν τελεύ υπό διαδικαςία κήρυξησ ςε πτώχευςη, 
ςυνδιαλλαγήσ-εξυγίανςησ ( άρ. 99 ), ειδικήσ εκκαθάριςησ, εκκαθάριςησ και υπό 
διαδικαςία έκδοςησ απόφαςησ αναγκαςτικήσ εκκαθάριςησ( εταιρύεσ) και δεν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, 
προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. 

 10.3 Εϊν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα 

που δηλώθηκαν με την Τπεύθυνη δόλωςη εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό εϊν δεν υποβληθούν 
ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό εϊν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ 
και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου,  και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 

10.4 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από 
τον προςωρινό ανϊδοχο με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομεύο κ.λπ., επύ αποδεύξει. Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα 
αποτελϋςματϊ τησ, εφόςον δεν κοινοποιηθεύ ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ. Όςοι υπϋβαλαν 
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παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού 
αναδόχου ςτα γραφεύα τησ Δ.Ε.Τ.Μ.Π. την επομϋνη τησ κοινοπούηςησ τησ κατακυρωτικόσ 
απόφαςησ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Εγγύηςη καλήσ εκτέλεςησ τησ ύμβαςησ 

11.1 Ο οριςτικόσ ανϊδοχοσ, ςτο όνομα του οπούου κατακυρώθηκε ο διαγωνιςμόσ 
υποχρεούται να προςκομύςει πριν ό κατά την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, εγγυητική 
επιςτολή ίςη προσ το 5% (πϋντε τοισ εκατό) του ςυνολικού ποςού τησ ςυμβατικόσ αξύασ, 
χωρύσ το ΥΠΑ, για την καλό και πιςτό εκτϋλεςη των όρων τησ ςύμβαςησ. 

11.2 Η εγγυητικό επιςτολό εκδύδεται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό ϊλλα νομικϊ πρόςωπα 
που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού 
Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ υμφωνύασ περύ Δημοςύων υμβϊςεων, η οπούα κυρώθηκε με 
το Ν. 2513/1997 και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. 
Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο 
του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου 
χρηματικού ποςού και περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τα ςτοιχεύα όπωσ αυτϊ αναφϋρονται 
ςτο ϊρθρο 72, παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

11.3 Ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να εύναι αορύςτου χρόνου. 
Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που δεν καθορύζουν διϊρκεια ιςχύοσ ό χρονολογύα λόξεωσ δεν 
γύνονται δεκτϋσ. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ μπορεύ να 
αποδεςμεύεται ςταδιακϊ, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, κατϊ ποςό 
που αναλογεύ ςτην αξύα του μϋρουσ τησ ποςότητασ που παραλόφθηκε οριςτικϊ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό 
παραλαβό του υλικού. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ 
αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό γύνεται μετϊ 
την αντιμετώπιςη, κατϊ τα προβλεπόμενα, των παρατηρόςεων και του εκπρόθεςμου. 

11.4 Η μη προςκόμιςη εγγυητικόσ επιςτολόσ, ςύμφωνα με τα παραπϊνω, αποκλεύει τησ 
υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ με υπαιτιότητα του μειοδότη και ιςοδυναμεύ με ϊρνηςη 
αυτού για τησ υπογραφό τησ ςύμβαςησ, που ςυνεπϊγεται ςε βϊροσ του τισ νόμιμεσ 
κυρώςεισ 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Τπογραφή ύμβαςησ 

12.1 Μετϊ την κατακύρωςη και μετϊ την επϋλευςη των εννόμων αποτελεςμϊτων τησ 
απόφαςησ κατακύρωςησ, προςκαλεύται ο ανϊδοχοσ να προςϋλθει για την υπογραφό του 
ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ 
πρόςκληςησ. 

12.2 Η ςύμβαςη ςυντϊςςεται με βϊςη τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και περιλαμβϊνει 
όλα τα ςτοιχεύα τησ προμόθειασ. Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται: οι 
διατϊξεισ του Ν.4412/16, οι όροι τησ ςύμβαςησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 

12.3 Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην 
προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και η κατακύρωςη 
γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από 
οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13o: Εκτέλεςη τησ υπηρεςίασ 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ, ορύζεται ςε δώδεκα ( 12 ) μήνεσ ή έωσ 
εξάντληςησ του ποςού, από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. Η υπηρεςύα θα γύνει 
όπωσ περιγρϊφεται ςτην 7/2018 εγκεκριμϋνη μελϋτη που αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα 
των τευχών δημοπρϊτηςησ. Η παραλαβό των υπηρεςιών πραγματοποιεύται κατϊ τα 
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οριζόμενα του Ν. 4412/2016. Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υπηρεςιών, 
διενεργεύται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋλεγχοσ και καλεύται να παραςτεύ, εφ' όςον το 
επιθυμεύ, ο προμηθευτόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα του ύδιου νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Σρόποσ πληρωμήσ - Κρατήςεισ 

Η πληρωμό του Αναδόχου θα γύνει ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 200 του Ν. 
4412/2016. 
Από τισ δυνατότητεσ πληρωμόσ που ορύζει η νομοθεςύα και καθώσ η παραλαβό θα εύναι 
τμηματικό, η εξόφληςη του αναδόχου θα γύνεται τμηματικϊ, με την εξόφληςη του αντύςτοιχου 
τιμολογύου που θα εκδύδεται για τα εύδη που παραλόφθηκαν και μετϊ από την κατϊθεςη των 
αναφερόμενων, ςτο Ν.4412/2016, δικαιολογητικών. 
Η αμοιβό του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδόματοσ καθώσ και 
με κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, η οπούα 
υπολογύζεται επύ τησ αξύασ, εκτόσ Υ.Π.Α., τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ 
ςύμβαςησ. Επύ του ποςού τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων διενεργεύται κρϊτηςη τϋλουσ χαρτοςόμου 3%, πλϋον ειςφορϊσ 20% υπϋρ Ο.Γ.Α. 
Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π και αποδύδεται από τον Ανϊδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15o: Δημοςίευςη - Πληροφόρηςη ενδιαφερομένων 

Η περύληψη τησ παρούςησ θα τοιχοκολληθεύ ςτον πύνακα ανακοινώςεων του κτιρύου 
διούκηςησ τησ Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π., θα αναρτηθεύ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα, ςτο διαδικτυακό τησ 
τόπο www.deyamp.gr και θα αναρτηθεύ ςτο ΚΗΜΔΗ τουλϊχιςτον δώδεκα (12) 
ημερολογιακϋσ ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 

Η διακόρυξη και η μελϋτη θα διατύθενται ελεύθερα με πλόρη και ϊμεςη πρόςβαςη ςτην 
ηλεκτρονικό διεύθυνςη www.deyamp.gr 

Σα ϋγγραφα τησ υπηρεςύασ μπορούν να ζητηθούν τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ ςτα 
γραφεύα τησ Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π. Οδόσ Κοραό 1, Αρκαλοχώρι Κρότησ, 703 00, αρμόδιοσ κοσ. 
Υραγκϊκησ Νύκοσ τηλ. 28910-22222 από την επόμενη ημϋρα τησ δημοςύευςησ τησ 
περύληψησ διακόρυξησ. 

Η παρούςα διακόρυξη εγκρύθηκε με την αριθ. 17/2018 (ΑΔΑ: 6Α4ΧΟΕΛ-ΖΒ) απόφαςη 
του Διοικητικού υμβουλύου τησ Δ.Ε.Τ.Α. Μινώα Πεδιϊδασ. 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 

 

 

Ο πρόεδροσ τησ  

Δ.Ε.Τ.Α. Μινώα  Πεδιάδασ  

 

 

πυριδάκησ Μιχάλησ 

http://www.deyamp.gr/
http://www.deyamp.gr/
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