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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ    ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 
 

                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΛΟΥ :                           3067/19-7-2017 
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ 

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Π  Ρ  Ο  Μ Η  Θ  Ε  Ι  Α  Σ  

 

 
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ        

 ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.)  

 
δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι 

 
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: 

 
«ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ». 

 
Προϋπολογισμού 74.338,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), 

 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
και 

β) τους όρους της παρούσας και 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς , φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών ,  
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου πραγματοποίησης της ως άνω προμήθειας .  
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Άρθρο 1: Κύριος της Προμήθειας – Αναθέτουσα Αρχή1 - Στοιχεία επικοινωνίας.  

 
1.1 Αναθέτουσα αρχή:  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Εργοδότης ή Κύριος της Προμήθειας :  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .  
 

1.3 Φορέας εκτέλεσης της Προμήθειας : Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ , ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ) .  

 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ .  
 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Η ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ .  
 

 

 
Άρθρο 2:    Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών. 

 
1. Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  κατά  την  έννοια  της  περιπτ.  14  της  παρ.  1  του  άρθρου  2  του  ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 
α) Η παρούσα διακήρυξη, 
 
β) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) .  
 
γ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,  
 
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  , 

 
στ) Η  γενική  συγγραφή υποχρεώσεων,  
 
ζ) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
 

η)   τυχόν   συμπληρωματικές   πληροφορίες   και   διευκρινίσεις   που   θα   παρασχεθούν   από   την 

                                                
1 Σε περίπτωση αναθέτοντα φορέα κατά την έννοια του άρθρου 224 του ν. 4412/2016, ο όρος «αναθέτουσα αρχή», 
σε όλο το κείμενο της διακήρυξης, αντικαθίσταται από τον όρο «αναθέτων φορέας». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Δ/νση : Βιολογικός  Καθαρισμός Ρεθύμνου – Μύτη Γρύντα 

 

Ταχ.Κωδ. : 74100 

Τηλ. : 2831027777 

Telefax : 2831055224 

E-mail : Deyaryo@otenet.gr 
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αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 
 
Για την παραλαβή των τευχών  οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη  αναπαραγωγής τους, που 

ανέρχεται σε  5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά  του  την  
αναπαραγωγή.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  να  λάβουν  γνώση  των εγγράφων της σύμβασης 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν  έγκαιρα  και  εμβάσουν,  κατόπιν  
συνεννόησης  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  πέραν  της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα  στοιχεία  
μέσω  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  ή ιδιωτικών  εταιρειών  μεταφοράς  αλληλογραφίας  και  χωρίς  να  
φέρει  ευθύνη  για  την  έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.   
Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται  από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,διεύθυνση :  Βιολογικός 
Καθαρισμός Ρεθύμνου – Μύτη Γρύντα, υπεύθυνος κ. Λιανδρής Εμμανουήλ  , τηλ. 2831027777.  

 

 
 

 
Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς2. 

 
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 
αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής3 4. Σε περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, 
το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της 
παρούσας.  
 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενια ίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά  

Του…………………..5 
 

Για την Προμήθεια με τίτλο  : «ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ». 
 

Με Αναθέτουσα Αρχή την ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών στις 2/8/2017 ημέρα Τετάρτη. 6 
 

3. Ο ενιαίος φάκελος Προσφοράς πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και να περιέχει  τα ακόλουθα: 

 

α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»7 ,  κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24 ,  

                                                
2 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  315  ν.  4412/2016,  η  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  του  Βιβλίου  ΙΙ  του  ν. 

4412/2016 (διαδικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, επιλογής 
συμμετεχόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού προθεσμιών ολοκλήρωσης του 
συνόλου ή των επιμέρους διαδικασιών) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 
103 και 104 του ανωτέρω νόμου, αναλόγως εφαρμοζόμενα 

 
3 Πρβλ άρθρο 96 ν. 4412/2016. 

 
4 Ακόμα   και   αν   η   προσφορά   κατατεθεί   αυτοπροσώπως   στην   Επιτροπή   Διαγωνισμού   δεν   γίνεται   έλεγχος   της 

νομιμοποίησης του προσώπου. 

 
5 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 

 
6 Συμπληρώνεται η ημ/νια του άρθρου 18 της παρούσας. 

7 Πρβλ άρθρο 93 ν. 4412/2016. 
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β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 
και 
 
γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 
καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»8, ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24. 
 
Οι τρείς  (  3  )  ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παρ. 2. 

 
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  
 
 

5. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών9. 

 

 
Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών10 - Υποβολή δικαιολογητικών – 

Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης– Υπογραφή συμφωνητικού. 

 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς - Έγκριση πρακτικού.  

 
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  

 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 
οικονομικού φορέα,  ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών 
προϋποθέσεων που  απαιτούν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Όλοι  οι  φάκελοι  αριθμούνται  με  τον  
αύξοντα  αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής»  , καθώς 
και ο φάκελος της «Τεχνικής Προσφοράς» , μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στην συνέχεια η 
Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές 
Προσφορές , σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης , αλλά και τις απαιτήσεις της μελέτης . Στη συνέχεια 
καταχωρούνται στο Πρακτικό τα αποτελέσματα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και της αξιολόγησης των  Τεχνικών  Προσφορών , καθώς και οι λόγοι απόρριψης συμμετεχόντων από την 
συνέχεια του διαγωνισμού .  
 
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής , είτε ευθύς 
αμέσως με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών , είτε σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από το αρμόδιο όργανο με ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό , με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα είναι και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας .  
 
Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών , για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την προηγηθεί σα 
αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων  αποδεκτές , δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού .  
   
Στην διαδικασία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών , η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακοινώνει τις 
τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες , των οποίων οι Προσφορές έγιναν αποδεκτές και συμπεριλαμβάνει στο 
Πρακτικό Διαγωνισμού τα σχετικά αποτελέσματα .  

                                                
8 Πρβλ άρθρο 95 ν. 4412/2016. 
9 Πρβλ. παρ. 6 άρθρου 96 ν. 4412/2016. 

 
10 Πρβλ.  άρθρο 95 και 98 ν. 4412/2016. 
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Το αποτέλεσμα των παραπάνω σταδίων , που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση , 
επικυρώνονται με απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού από το ΔΣ της ΔΕΥΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ,  
η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες .  
 
Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της Διακήρυξης , χωρεί ένσταση , σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .  

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές11. 

 

4.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  -  Κατακύρωση  – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης12. 

 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, 
Δώ δεκα (  12  )   ημερών13, τα δικαιολογητικά14 που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 της παρούσας. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 

 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με την 15 Υπεύθυνη δήλωση  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
παρούσας,o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης 
της ανωτέρω διαδικασίας. 

 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

105/316 και 106/317 του ν. 4412/201616. 

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  
αναδόχου  στην ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  και στη διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ , 
ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ,  την επομένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής προς τον προσωρινό ανάδοχο 
απόφασης  (τόπος και χρόνος)17. 

                                                
11 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4412/2016. 
12 Πρβλ άρθρα 103, 105 /316 ν. 4412/2016. 
13 Η προθεσμία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
14 Σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Δες 

υποσημ. 126. 
15 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση άνω των ορίων, άλλως για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 ή το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016. 

16 Σημειώνεται ότι για τη ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως 
μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 106 / 317 του ν. 4412/2016, 
απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου. 

17 Παρ.  7  άρθρου  103  ν.  4412/2016.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είναι  υποχρεωμένη  να  επιτρέψει  την  πρόσβαση  των 

../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark40
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark42
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark42
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark50


 
 

7 
 

 

 
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόμενων στην παράγραφο 
4.3 της παρούσας , κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
4.2.α.      ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότηση της προς το Δ.Σ. της 
ΔΕΥΑΡ που αποφασίζει σχετικά , μπορεί να προτείνει : 
1. Την κατακύρωση της σύμβασης για το σύνολο του ποσού  του προϋπολογισμού της προμήθειας  μετά 
την έκπτωση που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ή για προσαύξηση αυτής κατά  30% . 
2. Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
3.Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

 
4.3  Ενστάσεις.  

 
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού ή της 
νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, ως εξής : 
 

α) Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού,  μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού. Επί της ενστάσεως αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. του, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρετε η απόρριψη της ένστασης.  

  
 
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ ,  μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης  ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης.  Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
ΔΣ της ΔΕΥΑΡ .  
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν την 
υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 
Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό18  
Σειρά ισχύος. 

 
Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105/316 και 
13519 του ν. 4412/2016. 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα αναφερόμενα 

                                                                                                                                                                
διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη 
φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α’ 34). Πρβλ. παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4412/2016 

18 Ως  «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέαή της ΚΑΑ και του 
αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περιπτ. (14) της παρ. 
1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της 
συμφωνίας αυτής (άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 ν. 4412/2016). 

 
19 Πρβλ. παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4412/2016. «Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρμόζονται σε έργα περιπ. Α’ και β’ της 
παραγ. 2 , συμπληρωματικά του Κεφαλαίου Ι του μέρους Β’ του Βιβλίου Ι ( άρθρα 129 ως 133 ) και του μέρους Β’ του Βιβλίου ΙΙ 
( άρθρα 335 ως 338 ) . 

../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark54


 
 

8 
 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  
ως κατωτέρω. 

 
1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3.  Η Προσφορά του αναδόχου . 

5.  Η Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 

6. Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας. 

 
6.1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .    

 

6.2 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική20. 

 
Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία. 

 
7.1. Για  τη  δημοπράτηση  της προμήθειας και  την εκτέλεση της  σύμβασης, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων21: 

 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 
-(Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»22, 

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».23 

 
7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις24, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

                                                
20 Πρβλ άρθρα 80 παρ. 10 και 92 παρ. 4 του ν.  4412/2016. 
21 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και 

τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

22 Για την έννομη προστασία , πρβλ. άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7,8 και 11 και 376 παρ. 2 πρώτο εδάφιο και παρ. 12 ν. 
4412/2016. Με την έναρξη ισχύος άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 , σε ισχύ ο ν. 3886/2010.  

23 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016,   ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η 
Ιανουαρίου 2021 Πρβλ  και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.  4412/2016. 

 
24 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν 
δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική 
έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ). 

 

../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark59
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark60
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark62
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark63
../../../../../../td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx#_bookmark65


 
 

9 
 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος 
προτύπου. 

 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση της Προμήθειας , Φόρο ι, Δασμοί , κ.λ.π. -  Πληρωμή Αναδόχου. 

 
8.1 Η προμήθεια  χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ25 και υπόκειται στις κρατήσεις26 που 

προβλέπονται για τις περιπτώσεις προμηθειών . 

8.2 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά , για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανάλογα 
την παράδοση των υλικών και θα εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο μετά την παραλαβή αυτών , 
από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής  και έχει εκδώσει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο 
πρωτόκολλο παραλαβής.  

8.3 Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.  

8.4 Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ.  

 
 
Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έως  τις 28/7/201727 

 
Άρθρο 10:  Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης της προμήθειας .  

 
 
 

 
 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της 
Προμήθειας .  

 
11.1. Τίτλος της προμήθειας .  

 
Ο τίτλος της προμήθειας  είναι : 

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

 
11.2. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης της προμήθειας .  

 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  της Προμήθειας ανέρχεται  σε  59.950  
Ευρώ , προ ΦΠΑ 24%.  
 

 

                                                
25 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη 

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 
οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου 
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο ) . 

 
26 Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου .  

27 [ Α ]. Για συμβάσεις άνω των ορίων , η έκτη ημέρα πριν την λήξη προθεσμίας του άρθρου 18. Αν είναι αργία , η 
προηγούμενη εργάσιμη. [ Β ] . Για κάτω των ορίων , καθορίζεται η ημέρα από την Αναθέτουσα Αρχή .  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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11.3 Τόπος εκτέλεσης της Προμήθειας .  

 
  Ρέθυμνο 

 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της Προμήθειας .28 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων  , η οποία θα καλύψει τις ανάγκες 
της ΔΕΥΑΡ την τρέχουσα περίοδο.  

 

 
Άρθρο 12:  Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας . 

 
Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της προμήθειας,  ορίζεται  σε  δωδεκα  ( 12 ) μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης29 ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου. Δύναται 
με απόφαση του Δ.Σ.  , μετά από σύμφωνη γνώμη του αναδόχου , να παραταθεί η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης . 
 
 
 
 
Άρθρο 13:  Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών. 

 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε 
σφραγισμένα έντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.  

13.3 Η προσφορά δίνεται σε € , χωρίς ΦΠΑ  

13.4 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά30. 

 
13.5 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 
13.6 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

 
Άρθρο 14:  Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου. 

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και  
95 παρ.2. ν. 4412/2016 

 

 
Άρθρο 15:  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται , βάσει των διατάξεων της παραγράφου 

1.α. του Άρθρου 72 , του ν. 4412/2016 .  

 
Άρθρο 16:  Χορήγηση Προκαταβολής31 – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)32 . 

                                                

28 Αναφέρονται η , ή οι κατηγορίες του έργου ( ΟΔΟ , ΟΙΚ , ΥΔΡ , ΗΜ , ΛΙΜΕΝΙΚΑ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ) .  
29 Μπορεί  η  έναρξη  της  προθεσμίας  να  ορίζεται  διαφορετικά,    αν  λόγου  χάρη  δεν  προβλέπεται  η  άμεση  έναρξη  των 

εργασιών (παρ.2, άρθρο 147, ν.4412/2016). 

 
30 Άρθρο 91 παρ. 1 περ. (ε) ν. 4412/2016 

 
31 Η καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής , χωρίς κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Σε 
περίπτωση μεγαλύτερης προκαταβολής , λαμβάνεται εγγύηση προκαταβολής ίση με την διαφορά . Στα συγχρηματοδοτούμενα 
περιλαμβάνεται δυνατότητα προκαταβολής υποχρεωτικά .  
32 Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν.4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 
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16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

 
16.2 ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της προμήθειας . 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό   5% 33  επί της 
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 
πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα  αναφερόμενα  στο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .  

 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών34. 

1. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ 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 , 
σύμφωνα με το Άρθρο 302 του ν. 4412/2016 .  

 
Άρθρο 18:  Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. 

 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών35 στον διαγωνισμό, ορίζεται η 
2/8/2017 , ημέρα Τςτάρτη36 Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
 

Άρθρο 19:  Χρόνος ισχύος προσφορών. 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα Δ έ κ α  ο κ τ ώ  (  1 8  )   μηνών37, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών38.   

                                                                                                                                                                
λεπτομέρειες. 

 
33 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

34 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 72/302 ν. 4412/2016. 

 
35 [Α] Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, η ελάχιστη προθεσμία 

παραλαβής των προσφορών στις ανοιχτές διαδικασίες (άρθρο 27/264 ν. 4412/2016) ανέρχεται σε 35 ημέρες από την 
ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. Σε περίπτωση που επείγουσα 
κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη 
προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας δεν προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, η ανωτέρω προθεσμία των 35 ημερών παρατείνεται κατά πέντε 
ημέρες (πρβλ παρ. 1 άρθρου 67/297 ν. 4412/2016). 

 
36 Πρβλ άρθρο 98 παρ. 1α ν. 4412/2016. 

 
37 Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 97 του ν. 4412/2016 και τα άρθρο 35, 36 και 37 του Ν. 4129/2013 θα πρέπει να τίθεται 

ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανάλογα με τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

 
38 Είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της προσφοράς πριν την λήξη αυτής (βλ. παρ. 2 άρθρου 97 του ν. 4412/2016). 
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Άρθρο 20:  Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης. 

 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ . Η Περίληψη της παρούσης θα 
αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της ΔΕΥΑΡ.  

 

 
 
 

 
 

Άρθρο 21 :   Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 
21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών , των κρατών – μελών της 
Ε.Ε. , των χωρών του Ε.Ο.Χ. , των κρατών – μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων ( Σ.Δ.Σ / 
G.P.A. ) , του  Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που 
προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες , ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 
που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες .  

 

 
Άρθρο 22 :   Κριτήρια επιλογής39. 

 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα 

τα μέλη της ένωσης.  

Α. Λόγοι αποκλεισμού40. 
 
1. Αποκλείεται οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε  
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

                                                
39 Η πλήρωση των απαιτήσεων άρθρου 22 Α και Β , από όλα τα μέλη της ένωσης. Οι απαιτήσεις των 22 Γ , Δ 
και Ε από ένα εκ των μελών . Πρβλ. Άρθρα 304-308 ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  / 305 ν. 4412/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215 ). 

 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός 
φορέας, εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016. 

 
Αν 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. 
 
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους41. 
 

3. Αποκλείεται42     από   τη   συμμετοχή   στη   διαδικασία   σύναψης   δημόσιας   σύμβασης 
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201643 

                                                
41 Επισημαίνεται  ότι  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  προβλέπει  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  παρέκκλιση: 

α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 
λόγους    δημόσιου    συμφέροντος,    όπως    δημόσιας    υγείας    ή    προστασίας    του    περιβάλλοντος    ή/και 
β) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, 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 παρ. 2 του άρθρου 
73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (Σχετική δήλωση 
του προσφέροντος οικονομικού φορέα στο ΕΕΕΣ). 

 
42 Οι λόγοι της παραγράφου 3 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Συνεπώς η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 3 που θα 
προβλέψει στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
43 Αρ. 18 παρ. 2 ν. 4412/2016 «Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους». 
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(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου44, 
 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης  συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 
(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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, 
 
(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 
 
(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση, 
 
(θ) Εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία. 

 
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 345. 

 
 
 
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης  
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 
απόφαση46. 

                                                                                                                                                                
 
44 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείσει έναν φορέα , για μία εκ των παραπάνω καταστάσεων , αν 
έχει αποδείξει ότι ο φορέας μπορεί να εκτελέσει την σύμβαση , βάσει των διατάξεων και των μέτρων για 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας . Άρθρο 73 παρ. 5 ν. 4412/2016. 
45 Η αναφορά στην παρ. 3 τίθεται εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει λόγους αποκλεισμού της παρ. 3. 
46 Πρβλ.  άρθρου 306 ν. 4412/2016. 
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Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους.  

 
Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής. 

 
23.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της ΕΑΑΔΗΣΥ47 . 

 
 [Β]48 Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 

4412/2016: 

 
Κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, οι 
αναθέτουσες αρχές δέχονται το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες  
σύναψης  δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) , ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 
μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
α) δεν  βρίσκεται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  του  άρθρου  22  Α  της  παρούσας,  
 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β 

 
23.2 Δικαιολογητικά  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 
22 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 
του άρθρου 18 και  κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) .  

 
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της 
ένωσης.  

 
 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων στο τυποποιημένο 
έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης , είναι τα εξής :  

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α. 

 
Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  22Α  οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί 
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

                                                

47 Άρθρο 79 ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 308 ν. 4412/2016 
 

48 Βλ. υποσημείωση 16. 
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 (γ) Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ,   
πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση ,  που εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και  πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση , που εκδίδεται από το Γ.Ε.ΜΗ. 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 
και 2 και 3 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 3 (β) του 
άρθρου 22 Α της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, 
η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

(ε)  Σε περίπτωση που έχετε προβλέψει και άλλους λόγους αποκλεισμού , συμπληρώνεται τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

 

 
23.4 Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β. 

 
(α.) Πιστοποιητικό / βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο , από το 
αντίστοιχο οικείο Επιμελητήριο .  

 

( β ) . Οι αλλοδαποί Οικονομικοί φορείς υποβάλουν ως  δικαιολογητικά , τα’ αντίστοιχα παραπάνω 
έγγραφα που ισχύουν και εκδίδονται στην χώρα προέλευσή των .  

 

 

23.5 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (άρθρο 93 ν. 4412/2016). 

 
Νομιμοποιητικά  Έγγραφα: 

 
Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα 
δημοσιευμένα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται 
από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν : 
 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
 
Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα 
οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν  δικαίωμα να δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους. 
 
Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 

 

 
23.6 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων49. 

 

                                                
49 Πρβλ. Άρθρο 83 ν. 4412/2016 
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(α) . Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση  υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 

 

 
Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς. 

 
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ,    ( β )  ξεχωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» κ α ι  (γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με 
την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο   φάκελος   «Δικαιολογητικά   Συμμετοχής»   πρέπει,   επί   ποινή   αποκλεισμού,   να 
περιέχει τα ακόλουθα : 
1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης  δήλωσης  (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν αρχές ή τρίτα μέρη. 
 
2. Τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντα Οικονομικού φορέα .  
 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης , αν οι Οικονομικοί φορείς  συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

 
 

24.3 Ο   φάκελος   «Τεχνική προσφορά »   πρέπει,   επί   ποινή   αποκλεισμού,   να περιέχει 
τεχνικά στοιχεία προσφοράς που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας , σύμφωνα με τις Τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης της προμήθειας ( Τεχνικά χαρακτηριστικά , φυλλάδια , εγγυήσεις , spects , κ.λ.π. ) 
.  

 

24.4 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το θεωρημένο50 από την 
αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (γ)  της παρούσας. 

 
24.5 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 
υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς 
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

                                                
50 Πρβλ άρθρο 95 παρ. 2 (α) και 124 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Άρθρο 25 : Διάφορες ρυθμίσεις 

 
26.1 Η έγκριση της συγκεκριμένης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 236/2017 & 237/2017  Αποφάσεις  του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από την ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ και αναφέρεται στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΔΕΥΑΡ για το τρέχον  έτος.  

 

Άρθρο 2°: Ισχύουσες διατάξεις 

Για τον παρόν διαγωνισμό προμήθειας   εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων : 

 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 

όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»51, 

 Tου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις». 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».52 

                                                
51 Για την έννομη προστασία , πρβλ. άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7,8 και 11 και 376 παρ. 2 πρώτο εδάφιο και παρ. 12 ν. 
4412/2016. Με την έναρξη ισχύος άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 , σε ισχύ ο ν. 3886/2010.  

52 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016,   ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η 
Ιανουαρίου 2021 Πρβλ  και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.  4412/2016. 
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 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις53, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας 

και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν 

σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου 

 

 

Άρθρο 3°: Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ επί ποινή αποκλεισμού, ζητά από τους διαγωνιζόμενους να προσκομίσουν μαζί με την 
προσφορά τους   τα παρακάτω δικαιολογητικά (Α,Β,Γ,Δ, Ε, Ζ και Η) 
 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει, τα εξής :  

 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και συναρμολόγησης – δοκιμής της 
αντλίας και του ηλεκτροκινητήρα (Α).  Εφόσον ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής δεν είναι το ίδιο 
πρόσωπο, στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις κατασκευαστή αντλίας 
(Η) και κινητήρα (Θ) στην οποία ο κατασκευαστής θα αποδέχεται την προμήθεια των προσφερόμενων 
μηχανημάτων προς τον προμηθευτή για τον παρόντα διαγωνισμό. 

 Πιστοποιητικό  με το οποίο αποδεικνύεται η τήρηση ορισμένων προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 

9001 (Β) των κατασκευαστριών εταιριών ,για όλα τα προσφερόμενα είδη που να περιλαμβάνεται και ο 

συγκεκριμένος υπό προμήθεια εξοπλισμός , που βασίζονται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων 

και πιστοποιούνται από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση. 

Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη (Π.Δ 60/2007-ΑΡ 

ΦΕΚ 64/2007). Οι πιστοποιήσεις ποιότητος ISO 9001 που θα προσκομιστούν θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να είναι των εταιριών οι οποίες δηλώθηκαν από το συμμετέχοντα (Υπεύθυνη Δήλωση (Α)). 

 

 Τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστριών εταιριών και προσπέκτους κατασκευαστή με τις καμπύλες 
λειτουργίας και ισχύος, τα χαρακτηριστικά,  τα σχέδια και τα υλικά κατασκευής .(Γ) 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας - σε υπευθυνη δήλωση  ή επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή -
τουλάχιστον 1 έτους των εργοστασίων κατασκευής των παρακάτω προδιαγραφόμενων υλικών. (Δ) 

 Βεβαίωση των εργοστασίων κατασκευής των παρακάτω προδιαγραφόμενων μηχανημάτων, ως και ότι η 

κατασκευή τους είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. (Ε) 

 Δήλωση συμμόρφωσης CE των κατασκευαστριών εταιριών, για τα παρακάτω προδιαγραφόμενα 

μηχανήματα (Ζ). 

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα 

υποβληθούν νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν τα τεχνικά 

φυλλάδια (Γ),  τα ISO 9001 (Β) και οι Δηλώσεις συμμόρφωσης CE (Ζ) και τα οποία μπορούν να 

υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. 

 

                                                                                                                                                                   
 

53 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που καταργήθηκαν 
δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική 
έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ). 
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Η ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, από τους συμμετέχοντες, την κάλυψη όλων των 
παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών ανά περιγραφόμενη κατηγορία (για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γίνονται 
δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη ) : 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  

Αυτά θα είναι αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων, κατάλληλα για γεώτρησεις από 6ins και άνω, υψηλού 
βαθμού απόδοσης. Όλο το αντλητικό συγκρότημα, θα είναι καινούργιο, ισχυρής και τεχνικά εξελιγμένης και 

σύγχρονης κατασκευής, γνωστού οίκου κατασκευής συγκροτημάτων ο οποίος θα φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και 

θα διαθέτει εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων για γεωτρήσεις. Πιο συγκεκριμένα 
τα αντλητικά συγκροτήματα θα αποτελούνται από :  

 
ΑΝΤΛΙΕΣ  

Το κάθε αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα. Οι αντλίες θα πρέπει να 

καλύπτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά επί ποινή αποκλεισμού:  
1. Θα είναι υποβρύχιες κατάλληλες για γεωτρήσεις 6ins και άνω, υψηλού βαθμού απόδοσης άνω του 70% (το 

Α.1 άνω του 65%) στο ζητούμενο σημείο λειτουργίας υποβρύχια, πολυβάθμια, φυγοκεντρική με ενσωματωμένη 
βαλβίδα αντεπιστροφής στο στόμιο εξόδου και κοντοσώληνο ίδιας διατομής με το στόμιο εξόδου, με 

καταλληλότητα για άντληση καθαρών υγρών με περιεκτικότητα άμμου έως και 35gr/m3.  

2.  Θα είναι κατασκευασμένες από εργοστάσιο εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης το οποίο θα φέρει πιστοποίηση 
ISO 9001 και CE.  

3. Η σύνδεση της αντλίας με τον ηλεκτροκινητήρα θα γίνεται βάση των διεθνών στάνταρτ, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η χρήση τυποποιημένων ηλεκτροκινητήρων.  

4. Τα μπρακέτα σύνδεσης της αντλίας με τις σωληνώσεις και τον ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ή ορείχαλκο και επεξεργασμένα ειδικά προκειμένου να διαθέτουν αυξημένη 

ικανότητα κατά της φθοράς.  

5. Η αντλία θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτους ή ορείχαλκους εναλλάξιμους δακτυλίους τριβής και τα 
πτερύγια εκτροπής δεν θα έχουν εξωτερικές κολλήσεις ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση των διαβρωτικών 

φαινομένων, γενικά η διαμόρφωση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το νερό να είναι τέτοια ώστε να 
εξασφαλίζεται συνεχής και σταθερή ροή χωρίς υδραυλικές κρούσεις και φαινόμενα σπηλαίωσης (CAVITATIONS).  

6. Ο βαθμός απόδοσης της αντλίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 70% και η συνολική κατασκευή της πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτεί τακτική συντήρηση.  
7. Να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια για μακρό χρονικό διάστημα χωρίς επιθεώρηση και εξέταση των 

τμημάτων της.  
8. Τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένα.  

     9. Οι αντλίες θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα σε ετικέτα χαρακτηριστικά σημεία και αριθμούς (εργοστάσιο 
κατασκευής, μέγεθος τύπου, παροχή, μανομετρικό ύψος, βαθμό απόδοσης, αριθμό βαθμίδων, ημερομηνία 

δοκιμής). Αυτά θα μνημονεύονται σε όλα τα έντυπα που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο και θα συνοδεύονται 

από κατάλογο ανταλλακτικών, χαρακτηριστικά στοιχεία του μηχανήματος, διάγραμμα των χαρακτηριστικών 
καμπυλών λειτουργίας.  

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  

 

Το κάθε αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από αντλία και ηλεκτροκινητήρα. Οι ηλεκτροκινητήρες θα 
πρέπει να καλύπτουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά επί ποινή αποκλεισμού:  

1. Θα είναι υποβρυχίου τύπου, διαμέτρου 6’’ ιντσών και 8’’ ιντσών κατά περίπτωση, ασύγχρονος, τριφασικού 
ρεύματος με δρομέα βραχυκυκλωμένου κλωβού, τάσης 400V, σε σύνδεση τριγώνου (Δ) και συχνότητας 50 Hz. Το 

φορτίο θα κατανέμεται εξ ́ ίσου στις τρεις φάσεις και θα είναι δυνατή η λειτουργία του κινητήρα υπό τάση +6% 
και  -10% της κανονικής χωρίς μεταβολή της ονομαστικής ισχύος του. Θα είναι σύγχρονης κατασκευής, από 

εργοστάσιο εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης με πιστοποίηση ISO 9001 και CE, υψηλού βαθμού απόδοσης.  

2. Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα με την αντλία θα γίνεται βάση των διεθνών στάνταρτ (ΝΕΜΑ), 
προκειμένου να διασφαλίζεται η χρήση τυποποιημένων ηλεκτροκινητήρων.  

3. Θα είναι εφοδιασμένος με δύο τριπολικά καλώδια τροφοδοσίας του κατασκευαστή για εκκίνηση σε σύνδεση 
αστέρα-τριγώνου και θα έχει την δυνατότητα για 10 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα εφόσον είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες.  

4. Θα είναι υδρόψυκτος και υδρολίπαντος, με σύστημα ψύξης τέτοιο ώστε να είναι δυνατή και η καλή 
λειτουργία του σε περιβάλλον με θερμοκρασία έως: 

30 βαθμούς κελσίου μέχρι και τα 30ΚW και έως 45 βαθμούς κελσίου για πάνω από τα 30KW, μόνωση από 
ρητίνη (για τους κινητήρες 6’’)  



 
 

23 
 

και 30 βαθμούς κελσίου, μόνωση από ρητίνη (για τους  κινητήρες 8’’), 
5. Το ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων θα πρέπει να είναι κατάλληλου και γνωστού τύπου με δυνατότητα 

αμφίδρομης περιστροφής και ικανότητα φορτίου: 
 15.500Ν έως τα 22 KW, 27500 για τα 30ΚW και 45.000Ν από 37KW και άνω (για τους κινητήρες 6’’)  

και 45.000Ν (για τους κινητήρες 8’’)  

6. Η περιέλιξη θα είναι εμποτισμένη σε ρητίνη, η κλάση μόνωσης θα είναι τύπου F και προστασίας IP68.  
7. Η στεγανοποίηση του άξονα θα επιτυγχάνεται μέσω μηχανικού στυπιοθλίπτη.  

8. Για τους κινητήρες Α.8 έως και Α.12 και για τα αντλητικά συγκροτήματα του πίνακα Α στα οποία η αντλία 
θα είναι εξολοκλήρου ανοξείδωτη (κέλυφος και πτερωτή) τουλάχιστον το κέλυφος και η επάνω καμπάνα του 

κινητήρα θα είναι επίσης κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Για όλα τα υπόλοιπα αντλητικά 

συγκροτήματα τουλάχιστον το κέλυφος του κινητήρα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  
9. O βαθμός απόδοσης του κινητήρα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 75%, με συνημίτονο (cosφ) 

μεγαλύτερο του 0,90 για φορτίο 100%.  
10. Απαραίτητη είναι η πινακίδα πάνω στον κινητήρα στην οποία θα αναγράφεται η αποδιδόμενη ισχύς, η τάση 

λειτουργίας του, η ένταση του ρεύματος που απορροφά και ο συντελεστής ισχύος.  
  11.Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένα στατικά και δυναμικά με μεγάλη ακρίβεια.  

  12. Η αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καλύπτει την ονομαστική ισχύ της 

αντλίας, τις μηχανικές απώλειες και τις απώλειες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.  
  13. Οι κινητήρες θα περιλαμβάνουν αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμίστορ τύπου PT-100). 

 
Ο παρακάτω πίνακας  Α ορίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε αντλητικό συγκρότημα και κινητήρα: 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ. Α: ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

A/A Περιγραφή Είδους 

Ονομαστική 

Ισχύς 

Ηλεκτροκινητήρα 

(ΗΡ) 

Περιγραφή 

υλικού κελύφους 

αντλίας  

Περιγραφή 

υλικού 

πτερωτής 

αντλίας 

Διάμετρος 

αντλίας 

Διάμετρος 

κινητήρα  

Α.1 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα 10 m3 / 

200 m  (Δ.Ρ.) 

15 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 

ΧΑΛΥΒΑΣ 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 

ΧΑΛΥΒΑΣ 
6'' 6'' 

Α.2 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

30 m3 / 250 m  (Δ.Ρ.) 

50 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.3 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

20 m3 / 144 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

20 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.4 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

28 m3 / 160 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

25 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.5 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

20 m3 / 200 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

30 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

6'' 6'' 

Α.6 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

100 m3 / 100 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

75 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

8'' 8'' 

Α.7 

Υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότημα                    

55 m3 / 250 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

80 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ 

ή 

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 

8'' 8'' 

Α.8 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

15 ΗΡ  (Δ.Α.) 

15    6'' 
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Α.9 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

20 ΗΡ  (Δ.Α.) 

20    6'' 

Α.10 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

30 ΗΡ  (Δ.Α.) 

30    6'' 

Α.11 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

40 ΗΡ  (Δ.Α.) 

40    6'' 

Α.12 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

50 ΗΡ  (Δ.Α.) 

50    6'' 

Α.13 

Υποβρύχιος κινητήρας 

αντλητικών 

συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    

60 ΗΡ  (Δ.Α.) 

60    6'' 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα Α δεν διαφοροποιούνται και αφορούν αντλητικά συγκροτήματα στα 
οποία το αναγραφόμενο ζεύγος παροχής - μανομετρικού βρίσκεται στη μεσαία περιοχή της καμπύλης 
απόδοσης με βαθμό απόδοσης άνω του 70% (το Α.1 άνω του 65%)  επί ποινή αποκλεισμού.  

 

Άρθρο 4ο:Αξιολόγηση προσφορών  

Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο υλικό, είναι υποχρεωμένος να παραθέσει πλήρη στοιχεία 

του κατασκευαστή του υλικού, (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία συμβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και 

τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές ή τις όποιες πιστοποιήσεις του υλικού διαθέτει ή έχει ήδη πραγματοποιήσει ο 
κατασκευαστής).  

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή 
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή 

ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να διασφαλίσει τον έλεγχο 

ικανοποίησης των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόμενα υλικά. 
 

Άρθρο 5ο : Έλεγχος υλικών 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. κατά την παραλαβή των αντλητικών συγκροτημάτων δύναται να απαιτήσει την διενέργεια 
δοκιμής σε αντλητικά συγκροτήματα που αυτή θα υποδείξει δειγματοληπτικά. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τις δοκιμές στο εργοστάσιο κατασκευής των αντλιών ή 
σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο. 

Τα έξοδα των δοκιμών καθώς και των μηχανικών της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. που θα παραβρεθούν κατά την 
διάρκεια των δοκιμών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

                                                                                                          Ρέθυμνο  10/7/2017 
                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ   
   
          
                ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                              ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                   ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ               
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                         
Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ             

    
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
 
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.338 € 
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου 
 
 
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

A/A   CPV 
Μ. 

Μ. 

Ποσότη

τα 

Τιμή 

μον. € 
Δαπάνη € 

Α.1 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  10 m3 / 200 m  

(Δ.Ρ.) 

43132100

-8 
Τεμ.  2.600,00  

Α.2 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  30 m3 / 250 m  

(Δ.Ρ.) 

43132100

-8 
Τεμ.  5.900,00  

Α.3 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  20 m3 / 144 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

43132100

-8 
Τεμ.  3.300,00  

Α.4 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  28 m3 / 160 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

43132100

-8 
Τεμ.  3.400,00  

Α.5 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  20 m3 / 200 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

43134100

-8 
Τεμ.  3.600,00  

Α.6 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 100 m3 / 100 m 

(Δ.Ν.Φ.) 

43134100

-2 
Τεμ.  6.500,00  

Α.7 
Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  55 m3 / 250 m  

(Δ.Ν.Φ.) 

43134100

-2 
Τεμ.  7.000,00  

Α.8 
Υποβρύχιος κινητήρας αντλητικών συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    15 ΗΡ  (Δ.Α.) 

43134100

-2 
Τεμ.  1.350,00  

Α.9 
Υποβρύχιος κινητήρας αντλητικών συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    20 ΗΡ  (Δ.Α.) 

43134100

-1 
Τεμ.  1.630,00  

Α.10 
Υποβρύχιος κινητήρας αντλητικών συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    30 ΗΡ  (Δ.Α.) 

43134100

-1 
Τεμ.  2.000,00  

Α.11 
Υποβρύχιος κινητήρας αντλητικών συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    40 ΗΡ  (Δ.Α.) 

43134100

-1 
Τεμ.  2.300,00  

Α.12 
Υποβρύχιος κινητήρας αντλητικών συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    50 ΗΡ  (Δ.Α.) 

43134100

-1 
Τεμ.  3.200,00  

Α.13 
Υποβρύχιος κινητήρας αντλητικών συγκροτήματος 

γεωτρήσεων                    60 ΗΡ  (Δ.Α.) 

43134100

-1 
Τεμ.  3.960,00  
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ΣΥΝΟΛΟ   59.950,00 

  

ΦΠΑ 24% 14.388,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.338,00 

 
 
 
 
                                                                                                          Ρέθυμνο  10/7/2017 
                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ   
        

     

                ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                              ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                   ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ               
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                         
Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ             

    
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  
 
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 74.338 € 
(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια αντλιών γεωτρήσεων που αφορά 
τη ΔΕΥΑΡ με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού .  
 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Για τον παρόν διαγωνισμό προμήθειας   εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων : 

 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

 (Μέχρι τις 31/12/2016) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»54, 

 Tου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».55 

 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις56, καθώς 
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

                                                
54 Για την έννομη προστασία , πρβλ. άρθρα 377 παρ. 1 περ. 27, 379 παρ. 7,8 και 11 και 376 παρ. 2 πρώτο 
εδάφιο και παρ. 12 ν. 4412/2016. Με την έναρξη ισχύος άρθρων 345-374 ν. 4412/2016 , σε ισχύ ο ν. 
3886/2010.  

55 Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016,   ο ν. 3548/2007 
καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021 Πρβλ  και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν.  
4412/2016. 

 
56 Εξακολουθούν να ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις σε εκτέλεση διατάξεων του ν. 3669/2008 που 
καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 377 παρ. 1 περ. (31) ν. 4412/2016 εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με αυτόν (πρβλ αιτιολογική έκθεση άρθρου 376 ν. 4412/2016 ). 
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συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 
Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω ή εκδοθούν 
σε μεταγενέστερο χρόνο του παρόντος προτύπου 

  Τις τροποποιητικές των ανωτέρω. 

 
Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 
      

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προμήθεια είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω. 

 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Προσφορά του αναδόχου. 

4. Η Γενική  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 

5. Τεχνική Εκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές  

 
 

Άρθρο 4ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού 

διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
προσφορά των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . 
 

Άρθρο 5ο 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έως τις 28/7/2017 
Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές  περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος – τόπος & τρόπος  παράδοσης υλικών – πληρωμή 

 

 Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει τμηματικά ανάλογα τις εντολές της 
υπηρεσίας στον ανάδοχο.   

 Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις (5) πέντε εργάσιμες ημέρες  , 
λαμβανόμενης σαν ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, της ημερομηνίας  της 
επομένης της έγγραφης εντολής της υπηρεσίας.  

 Στην πρώτη έγγραφη εντολή που θα δοθεί στον ανάδοχο την επομένη της 
υπογραφής της σύμβασης , θα περιλαμβάνονται υλικά , των κόστος των οποίων , 
θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των  25.000,00 € προ Φ.Π.Α και ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών δεν θα υπερβαίνει τις (20) είκοσι ημερολογιακές  ημέρες 
από την ημέρα της εντολής. 

 

   Η εκάστοτε έγγραφη εντολή   (παραγγελία) , εκτός της πρώτης που περιγράφεται 
παραπάνω , θα περιλαμβάνει υλικά , των κόστος των οποίων , θα ανέρχεται κατ’ 
ελάχιστο στο ποσό των  1.350,00 € προ Φ.Π.Α. 

   Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην Αποθήκη της υπηρεσίας ή σε μέρος που 



 
 

30 
 

θα υποδήξει η υπηρεσία. Η δαπάνη για τη φόρτωση και μεταφορά των 
εξαρτημάτων θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα παραλαμβάνει τα υλικά και θα διενεργεί τον 
ποιοτικό έλεγχο των υλικών είτε με μακροσκοπικό έλεγχο , είτε με 
ηλεκτρομηχανολογική  εξέταση , είτε με πρακτική διαδικασία.  

 Τα είδη θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Η αξία των υλικών θα πληρωθεί τμηματικά – ανάλογα με τις παραδόσεις του 
προμηθευτή στην ΔΕΥΑΡ και μετά την οριστική παραλαβή των υλικών , με την 
έκδοση εντάλματος πληρωμής και θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

 
 

Άρθρο 7ο 
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

 

 Αν ο  ανάδοχος  δεν παραδώσει το σύνολο των  υλικών που περιγράφονται στην 
έγγραφη εντολή της υπηρεσίας ,  εντός του προκαθορισμένου χρόνου 
παράδοσης που περιγράφεται στο άρθρο 6,  καθορίζεται ποινική ρήτρα για την 
πρώτη μέρα καθυστέρησης 300 € ή 15% επί της καθαρής αξίας της παραγγελίας 
, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 300 €. Για κάθε επόμενη μέρα καθυστέρησης 
γίνεται προσαύξηση 5% επί της καθαρής αξίας της παραγγελίας. 

 Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει , ύστερα από αίτηση της 
ΔΕΥΑΡ  κάθε ποσότητα υλικού που προμήθευσε , μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες , αφότου διαπιστωθεί ακατάλληλη από την επιτροπή παραλαβής. Η 
δαπάνη επιστροφής των ακατάλληλων ειδών και η αποστολή νέων , θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση που καθυστερήσει o ανάδοχος την 
αντικατάσταση αυτών ,  καθορίζεται ποινική ρήτρα για την πρώτη μέρα 
καθυστέρησης 300 € ή 15% επί της καθαρής αξίας της παραγγελίας , αν το ποσό 
αυτό υπερβαίνει τα 300 €. Για κάθε επόμενη μέρα καθυστέρησης γίνεται 
προσαύξηση 5% επί της καθαρής αξίας της παραγγελίας. 

 Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου είδους προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο της 
ΔΕΥΑΡ , ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 
αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον 
κατά την κρίση του , το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ  , μπορεί να επιβάλει πρόστιμο , το οποίο 
οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς τη ΔΕΥΑΡ για τη βλάβη που 
προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσετται έκπτωτος 
με όλες τις νόμιμες συνέπειες. 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή του 
αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
 

Άρθρο 8ο  
Χρόνος ισχύος προσφοράς 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 , για διάστημα (18) δέκα οκτώ  μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών  

 
 

Άρθρο 9ο  
Χρόνος εγγύησης 

 
Ο χρόνος εγγύησης ισχύει μετά την παραλαβή των υλικών. Ο ελάχιστος αποδεκτός 

χρόνος είναι ένα (1) έτος. 
 
 

Άρθρο 10ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
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  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά 
την ημέρα τέλεσης του διαγωνισμού. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
των υλικών. 
 
 
 
 

Άρθρο 11ο  
Επίλυση διαφορών 

       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
προμήθειας, επιλύονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 
 
                                                                                                          Ρέθυμνο  10/7/2017 
                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Ρ 
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