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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 : 2251044444 

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 σωλήνων, σελλών και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και 

Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020” 

 

 
CPV: 42130000-9, 44161200-8, 44163130-0, 44163230-1, 44167000-8, 

44167300-1, 44423750-3, 44163000-0. 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 145/2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.099,615 € ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α 17% 

  

 

 

 

 

 

 





-2-  

 
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 N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5. 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. 

6. 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. 

7. Την υπ΄αριθμ. 145/2019 Μελέτη της ΔΕΥΑ Λέσβου για την «Προμήθεια σωλήνων, σελλών και 

παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. Λέσβου εκτός 

Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020». 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.153,55 ΕΥΡΩ, πλέον 

ΦΠΑ 17%, όπου η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί τη δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 

να αυξήσει το ποσό του προϋπολογισμού έως 30% ήτοι ποσού έως 56.099,615 € χωρίς ΦΠΑ, με 

σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υπό τον τίτλο «Προμήθεια σωλήνων, σελλών 

και παρελκόμενων υλικών Ύδρευσης & Αποχέτευσης για τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. 

Λέσβου εκτός Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής περιόδου 2020», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

(ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες) στο σύνολο της προμήθειας 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 οικονομικού έτους 2020 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας – Προϋπολογισμός 

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων με σκοπό τη κάλυψη των αναγκών 

του τομέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλων των Δ.Ε. που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της 

ΔΕΥΑ Λέσβου εκτός της Δ.Ε Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής. Τα υλικά πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ για την επέκταση, επισκευή, αντικατάσταση, 

συντήρηση  και την αποκατάσταση βλαβών και διαρροών, στα δίκτυα Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αριθμό 145/2019 μελέτη που συνέταξε 

το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΛ με κωδικούς CPV: 42130000-9, 44161200-8, 44163130-0, 

44163230-1, 44167000-8, 44167300-1 και 44423750-3, 44163000-0. 
 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 (Τεχνική Έκθεση), 2 (Συγγραφή Υποχρεώσεων), 3 (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

και 4 (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της παρούσας διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 

145/2019 Μελέτη και ειδικότερα στο ΤΕΥΧΟΣ 3 «Τεχνικές Προδιαγραφές» της ΔΕΥΑ Λέσβου 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 προκήρυξης 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 

και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών που ορίζεται 20/1/2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.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. 

http://www.deyamyt.gr/
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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 της αναθέτουσας αρχής. 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. 

Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των 

υπό προμήθεια όπως αυτά προσδιορίζονται στην υπ΄αριθμ. 145/2019 μελέτη που συνέταξε το 

τμήμα προμηθειών της 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. 
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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 έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης 

 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

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

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης (Παράρτημα 5). 

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. 

 

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 ως άνω Παράρτημα 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχονται, με ποινή αποκλεισμού: 

➢ Πλήρη τεχνικά φυλλάδια και κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα προσφερόμενα υλικά από τα 

οποία θα πιστοποιούνται τα προδιαγραφόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

υλικών. 

➢ Αναλυτική τεχνική περιγραφή για όλα τα προσφερόμενα υλικά. 

➢ Υπεύθυνη δήλωση με την επωνυμία, τη χώρα προέλευσης και τα πλήρη στοιχεία του 

εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων υλικών. 

➢ Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9001:2015 του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων 

προϊόντων, εκδοθέν από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό, το οποίο θα αναφέρεται 
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στην κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι πιστοποιήσεις ποιότητας ISO 9001:2015 

που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι των εταιριών κατασκευής οι οποίες δηλώθηκαν από 

το συμμετέχοντα και όχι από εμπορικούς ή άλλους αντιπροσώπους (υπεύθυνη δήλωση).  

➢ Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 του συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό, από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια με τα υπό προμήθεια προϊόντα. Σε 

περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν διαθέτει ISO 9001:2015 αλλά 

αντιπροσωπεύει διάφορους προμηθευτές, πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα ISO του κάθε 

προμηθευτή που θα είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού, καθώς και υπεύθυνες 

δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που θα απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου από τα οποία θα 

προκύπτει ότι οι προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν εγγυώνται την ποιοτική και ποσοτική 

διάθεση των αντίστοιχων προϊόντων για το συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

➢ Πιστοποιητικό καταλληλότητας – ελέγχου για χρήση σε πόσιμο νερό είτε του τελικού 

προϊόντος είτε των εξαρτημάτων του που έρχονται σε επαφή με το νερό. Το πιστοποιητικό 

καταλληλότητας – ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 

της Ε.Ε. (ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRC – NSF Μεγάλης 

Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας κ.α). ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 

συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της 

Ευρωπαικής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Coorporation for Accediatation – 

EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής. 

➢ Την εγγύηση των προϊόντων από τον κατασκευαστικό οίκο και τον συμμετέχοντα 

προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση η εγγύηση αυτή δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. 

➢ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα 3 «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. 

 

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 (ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στο σύνολο της προμήθειας). 

Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει το κόστος 

προμήθειας, μεταφοράς, παράδοσης και φορτοεκφόρτωσης στην αποθήκη της ΔΕΥΑΛ που 

εδρεύει στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στο Καρά Τεπέ Μυτιλήνης, του σύνολο των 

υπό προμήθεια υλικών, με κατάθεση από τους συμμετέχοντες εγγράφων των οικονομικών 

προσφορών των φορέων.  Οι  τιμές  στην οικονομική προσφορά αναγράφονται αριθμητικώς και 

ολογράφως υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, επί του εντύπου. Εναλλακτικές προσφορές ή 

προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση 

που υποβάλλονται τέτοιες. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό όπως 

αποτυπώνεται στο τεύχος 4 «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της υπ’αριθ. 145/2019 μελέτη που 

συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑ Λέσβου. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

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

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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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 εξήντα (60) 

ημερών. 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 παρασχεθεισών 

υπηρεσιών 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 

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 
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• 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 παροχή υπηρεσίες. 

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 

Στάδια διαδικασίας διαγωνισμού (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 

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 της αναθέτουσας αρχής, (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), 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 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. 
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ΆΡΘΡΟ 9o 

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

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 

πέντε 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, η αναθέτουσα αρχή 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 

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) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1989 περί μη παραβίασης εργατικής νομοθεσίας η οποία 

επισυνάπτεται στα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης.  

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 της 

αναθέτουσας αρχής (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. 
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ΆΡΘΡΟ 11o 

Κατακύρωση –σύναψη σύμβασης (αρ. 105) 

Η αναθέτουσα αρχή 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  

Τα υπό παραγγελία υλικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών 

από την παραλαβή του Δελτίου Παραγγελίας από τον προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνεται με 

ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Ο χώρος παροχής των προμηθειών είναι η 

αποθήκη της ΔΕΥΑ Λέσβου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που 

εδρεύουν στο Καρά Τεπέ Μυτιλήνης, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. 

 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου 

χρονικού διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο 

παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες από την 

παραγγελία. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί στην επιχείρηση του απόθεμα όλων των υπό προμήθεια υλικών 

(τουλάχιστον από ένα τεμάχιο) έτσι ώστε να δύναται να τα παρέχει άμεσα στην ΔΕΥΑ Λέσβου σε 

επείγουσες περιπτώσεις.  

 

Η αναθέτουσα αρχή (Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου) διατηρεί τη δυνατότητα ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες της να τροποποιήσει τις ποσότητες των υλικών που θα προμηθευτεί πάντα εντός 

των χρηματικών ορίων της σύμβασης, επιπλέον, δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο 

των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό, όμως αν κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

 

Η λήψη του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ θα επιβεβαιώνεται από τον Προμηθευτή.  

 

Η παρακολούθηση της προμήθειας, και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως 

τα είδη και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις 

υποχρεώσεις του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της 

χρησιμοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση 

να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

 

  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

 





-11-  

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

διάρκεια της είναι για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες ή έως την εξάντληση του οικονομικού 

αντικειμένου. 

Οι οδηγίες για την εκτέλεση και διάρθρωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Συγγραφή 

Υποχρεώσεων) 

ΆΡΘΡΟ 13ο  

Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τις επιμέρους ποσότητες των ειδών και κατ’ 

επέκταση του συνόλου των ποσοτήτων της σύμβασης κατόπιν της υπογραφής αυτής και πριν 

την λήξη της ισχύος της σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα αρ.132, 201 και 337 του Ν. 

4412/16. Επιπλέον μπορεί να τροποποιηθεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης – σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Πρόσθετα δύναται να 

τροποποιηθεί η σύμβαση όσων αφορά τη χρονική της διάρκεια έπειτα από αίτημα του 

προμηθευτή και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

 

ΆΡΘΡΟ 14o 

Εκτέλεση της Σύμβασης 

14.1 Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει τμηματικά, κάθε μήνα, 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 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 

14.2 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

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

Ν.4412/16. 

 

14.3 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. 

 

14.4 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 
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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 15o 

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

α) Η παρούσα προκήρυξη 

β) Η μελέτη της προμήθειας του θέματος.  

γ) Η προσφορά του αναδόχου. 

ΆΡΘΡΟ 16ο 

 Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης 

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». 

 

ΑΡΘΡΟ 17o 

 Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις Ιδίως βαρύνεται με 

τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) 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)  

β) 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 1-7  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την 623/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΛΕΟΚΠΛ-7ΛΥ) αποφάσεις του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 

http://www.deyamyt.gr/



