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Δημοτική Επιχείρηση  

Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου 

 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Πολυχρόνης Ιωάννης 

                        Γεωργακή Μαρία  

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : protokolo@deyamyt.gr 

 

 
 

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 

 
“Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής 

περιόδου 2021” 

 

 
CPV: 38411000-9 

 

 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 136/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 17%  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως ισχύει. 

4. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30.09.2010 τεύχος Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων..» και έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31.12.2016. 

5. Την Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης 

δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, περί πρωτότυπων και επικυρωμένων 

αντιγράφων. 

6. Την υπ’ αριθ. 136/2020 Μελέτη της ΔΕΥΑ Λέσβου για την «Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις 

Δ. Ε. εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021». 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υδρομέτρων για όλες τις Δ. Ε. 

εκτός Μυτιλήνης και Καλλονής περιόδου 2021», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ εκ του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 

2021 και 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας – Προϋπολογισμός 

Η παρούσα προμήθεια αφορά τη προμήθεια ταχυμετρικών υδρομέτρων τα οποία απαιτούνται για 

τη λειτουργία του τμήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου και συγκεκριμένα: 

Α) για την υδροδότηση νέων καταναλωτών οι οποίοι θα αιτηθούν την σύνδεσή τους με τα 

δίκτυα ύδρευσης 

Β) για την επισκευή ή αντικατάσταση των υφιστάμενων υδρομέτρων. CPV 38411000-9. 
 

 

α/α Περιγραφή Είδους CPV 
Μονάδα  

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδος 

(ευρώ) 

Δαπάνη  

(ευρώ) 

1. 

Υδρομετρητές 1/2'' 

ταχυμετρικοί, ξηρού 

τύπου, απλής ριπής, 

ευθείας ή μικτής 

ανάγνωσης,  

ονομαστικής παροχής  

Qn=1,5 m³/h  

(Q3=2,5 m³/h),  

μετρολογικής κλάσης  

C-H/B-V  

(R200-H/R80-V) 

38411000-9 τεμ 2105 28.50 60.000,00 

ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α) 60.000,00 
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Φ.Π.Α. 17%   10.200,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 70.200,00 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I (Τεχνική Έκθεση), II (Συγγραφή Υποχρεώσεων), III (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

και IV (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 Τεχνικές προδιαγραφές 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υπό προμήθεια υδρομέτρων 

περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 136/2020 Μελέτη της ΔΕΥΑ και συγκεκριμένα στο παράρτημα III 

(Τεχνικές Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3o 

Αναθέτουσα αρχή 

Επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -

Αποχέτευσης Λέσβου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου 13-17 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81132 

Τηλέφωνο 22510-44444 

Φαξ 22510-40121 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  protokolo@deyamyt.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Πολυχρόνης Ιωάννης – Γεωργακή Μαρία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.deyamyt.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, 

στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπάγεται στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του 

Ν.4412/16. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η ύδρευση και αποχέτευση. 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ www.deyamyt.gr. 

 

ΆΡΘΡΟ 4Ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η δημοσίευση της 

παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (αρ.120 παρ.2). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής 

προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 

της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. (αρ.121 Ν.4412/16). 

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω 

προμήθειας, πρέπει να υποβάλλουν, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λέσβου, επί αποδείξει πρωτοκόλλου, 

σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 της παρούσας προκήρυξης έως 

http://www.deyamyt.gr/
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και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται 2/3/2021, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

2. Φάκελοι Προσφορών που υποβάλλονται πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, προ της εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών για την 

αποσφράγιση. 

3. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λέσβου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

Επιτροπή Διαγωνισμού, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. 

Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα 

αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 

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

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και αφού έχει παραλάβει 

από το πρωτόκολλο τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

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

αξιολογηθούν αντιστοίχως 

6. Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινά τη 

διαδικασία αποσφράγισης δημόσια. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 

4412/16. (αρ.100 παρ.1). Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού (αρ.117 παρ.4). 

7. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα και 

ώρα ή αν μέχρι τη μέρα και ώρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και 

η καταληκτική ημερομηνία και ώρα αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν 

τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή 

ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία 

δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται 

νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων 

δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/16 (επαναληπτικός διαγωνισμός). 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο 

Κριτήρια επιλογής οικονομικού φορέα στη διαδικασία του διαγωνισμού (Άρθρο 75) 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ) συνεταιρισμοί 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά όμως στη περίπτωση  που της ανατεθεί η σύμβαση, 

πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή 

της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης 

δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε 

εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολο της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. 
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Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας όπως αυτά προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. 136/2020 μελέτη που συνέταξε η ΔΕΥΑ 

Λέσβου. 

ΆΡΘΡΟ 6ο 

Περιεχόμενο προσφορών (αρ.92) 

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υποβάλλονται  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

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

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική 

προσφορά» και σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στους οποίους 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και  

α) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  

β) ο τίτλος της σύμβασης,  

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

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. (παρ.4 αρ.92). 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (παρ.6 αρ.96) 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. (παρ.7 αρ.96) 

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα (εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 α/74/2014) δημοσίων 

εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και θα βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 

έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 

(Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων 6.1 , 6.2 και 6.3, αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. Όλες οι 

υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν υπογραφή μετά την δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

 

6.1 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (αρ.93) 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VI). 

Το ΤΕΥΔ να φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της σύμβασης (την ημερομηνία ανάρτησης 

της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα VII), στην οποία ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας 

με ηλεκτρονικά και μη μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, 

την κατηγορία δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την 

επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων του ως προμηθευτή της Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου και δηλώνει τη συγκατάθεση του για 

την επεξεργασία κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση των δεδομένων 

μετά το πέρας της διαδικασίας. 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

I. Για ανώνυμη Εταιρία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 

σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού ή Πιστοποιητικό Διοικητικής Αρχής που 

πιστοποιεί τις σχετικές μεταβολές, γ) Φ.Ε.Κ. ή Πιστοποιητικό Διοικητικής Αρχής 

στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 

Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρίας. 

II. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 

της Ε.Π.Ε. 

III. Για προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομισθεί επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου καταστατικού 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει 

εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα 

από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή  της 

υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι μετά την έναρξη της σύμβασης (την ημερομηνία 

ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής από αρμόδια αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Όταν ο 

συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων στις υπεύθυνες δηλώσεις 

ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία 

(σφραγίδα εταιρίας και υπογραφή). Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Α.Ε. και Ε.Π.Ε απαιτείται να 

είναι υπογεγραμμένες από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα ενεργεί ως 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική 

επωνυμία (σφραγίδα εταιρίας και υπογραφή). 

   

6.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, 

βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα III (Τεχνικές 

προδιαγραφές). 

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη της σύμβασης (την 

ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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6.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή σε 

Ευρώ). 

Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ για το σύνολο των υπό προμήθεια υδρομέτρων, με 

κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγράφων των οικονομικών προσφορών των φορέων.  Οι  

τιμές  στην οικονομική προσφορά αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως υποχρεωτικά επί 

του εντύπου που παρέχεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που 

υποβάλλονται. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 

τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 

στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών (Άρθρο 97) 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) 

μηνών. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο αρ.97 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 7ο 

 Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η 

εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/16, ορίζεται σε 

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

κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

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

υδρομέτρων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 

κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ)  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, 

η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 
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γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

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

εκδίδεται η εγγύηση, 

ζ) τους όρους ότι: 

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

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

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

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

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

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της ΔΕΥΑ Λέσβου 

και 

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να 

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Θα αναφέρουν τις προς εκτέλεση προμήθειες. 

3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση η ΔΕΥΑ Λέσβου υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες. 

στ) Οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Λέσβου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν  εκδώσει  τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρο 100 Ν.4412/16) 

Τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού έχουν ως εξής: 

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των  

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 

ίδιο όργανο και φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή 

την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω σταδίου, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα 
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ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται μετά την έκδοση της απόφασης. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ΣΤΑΔΙΟ 4ο: Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου του αναθέτοντος φορέα, (ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ) η οποία κοινοποιείται με 

επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ο 

αναθέτων φορέας 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 υπέβαλλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν4412/16. 

 

ΆΡΘΡΟ 9o 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (παρ.4 αρ.100 και αρ.127 Ν.4412/16) 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Λέσβου προς την Επιτροπή Ενστάσεων, η 

οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της ΔΕΥΑ Λέσβου προκειμένου να 

εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 παρ.11α Ν4412/16, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

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

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

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

ΆΡΘΡΟ 10o 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης σε αυτόν, 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν4412/16 που είναι: 

1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 

συγκεκριμένο επάγγελμα, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του 

2) Φορολογική ενημερότητα προσφέροντα, σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς, όσο 

και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα προσφέροντα σε ισχύ τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς, όσο 

και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου. 

4) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 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 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του  

5) Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του αρ80 του Ν4412/16, ότι: Δεν τελούν 

σε 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 





-10-  

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή 

του  

6) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από 

το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού, έκδοσης μετά 

την πρόσκληση για υποβολή των δικαιολογητικών (σύμφωνα με το παράρτημα VII - Υπεύθυνη 

Δήλωση αντί του Πιστοποιητικού που εκδίδεται από το ΣΕΠΕ). 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παρ.2,3,4,5 του 

άρθρου 103 του Ν.4412/16. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

του αναθέτοντος φορέα (ΔΕΥΑ Λέσβου) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν4412/16. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, έπειτα από αίτηση τους προς τη ΔΕΥΑ Λέσβου. 

 

ΆΡΘΡΟ 11o 

Κατακύρωση –σύναψη σύμβασης (αρ. 105) 

Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

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

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 

δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Χρόνος – Τόπος παράδοσης  

Ο χώρος παράδοσης των υπό προμήθεια υδρομέτρων είναι η Αποθήκη της ΔΕΥΑ Λέσβου που 

εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Μυτιλήνης στη περιοχή του Καρά 

Τεπέ Μυτιλήνης όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. 

Το χρονικό διάστημα ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η 

διάρκεια της είναι για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες. 

Οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση της προμήθειας θα δίνονται αποκλειστικά από τον 

Προϊστάμενο της Τ.Υ., σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Συγγραφή Υποχρεώσεων) 
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ΆΡΘΡΟ 13o  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

13.1 Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει τμηματικά, μετά την υποβολή του πρακτικού οριστικής ποιοτικής 

παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, καθώς και της έκδοσης του τιμολογίου. Όλα τα 

δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ. Το πρώτο 

χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

13.2 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του 

Ν.4412/16. 

 

13.3 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν µε απόφαση της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016: 

➢ Αν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί. 

➢ Αν δε φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206. 

➢ Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 

➢ Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ. 

➢ Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις του άρθρου 203, παρ. 4 του Ν. 

4412/2016. 

 

13.4 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης (Άρθρο 205 

του Ν.4412/16) 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης 

υλικών), 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών 

υλικών - αντικατάσταση), 218 (ποινικές ρήτρες) και 220(απόρριψη παραδοτέου- 

αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 

που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ΔΕΥΑ Λέσβου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ τριμελής ή πενταμελής (αρ.221 

παρ.α). Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

ΆΡΘΡΟ 14o 

Τα στοιχεία της συμβάσεως που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008162120) 

β) Η παρούσα Διακήρυξη 

β) Η με αριθμό 136/20 μελέτη της προμήθειας του θέματος.  

γ) Η προσφορά του αναδόχου. 

 

ΆΡΘΡΟ 15ο 

 Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 





-12-  

1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να 

λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της 

ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από το ΚΗΜΔΗΣ και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ 

Λέσβου  www.deyamyt.gr  

2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

3. Επίσης η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα και 

συγκεκριμένα στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Τα νέα της Λέσβου». 

 

ΑΡΘΡΟ 16o 

 Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Τα εκ του νόμου απαιτούμενα έξοδα για την δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο. 

β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)  

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος  επί του καθαρού ποσού. 

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

και του Ν. 3463/2006. 

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης διακήρυξης αποτελούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I – VIII.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την 11/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΥΗΟΚΠΛ-ΜΞΧ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Τ.Ε.Υ.Δ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ Σ.Ε.Π.Ε. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

http://www.deyamyt.gr/



