ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :
ΠΟΛΤΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗ
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ & ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
ΛΑΡΙΑ (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.)
ΣΔΡΜΑ ΣΤΥΔΡΟΤ
41222 ΛΑΡΙΑ
ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ
Λ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 59.850,00 €
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΓΔΤΑ ΛΑΡΙΑ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο ε δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο πιηθώλ, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
πνιπειεθηξνιύηε», πξνυπνινγηζκνχ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ
πελήληα επξώ
(59.850,00 €) πιένλ Φ.Π.Α 24%., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βέιηηζηε
ζρέζε πνηόηεηαο - ηηκήο, ζχκθσλα κε
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 327 ηνπ Ν.4412/2016 (Α’147) θαη
β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
Η ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 66, 117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ή ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα
παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑΛ www.deyal.gr.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 30 Μαίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζηελ αίζνπζα Γεκνπξαζηψλ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. Λάξηζαο, νδφο Σέξκα Σπρεξνχ, κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ 11.30π.κ.
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο πιηθψλ, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο
πφξνπο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018 ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζηνλ
θσδηθφ 25.05.0008. Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην
ζχλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Η πνζφηεηα θαη ε ελδεηθηηθή αμία ηνπ δεηνπκέλνπ
είδνπο κε CPV 24958200-6 απνηππψλνληαη ζην Σεχρνο Σηκνιόγην – Δλδεηθηηθόο
Πξνϋπνινγηζκόο.

Άξζξν1
Κύξηνο ηεο Πξνκήζεηαο – Αλαζέηνπζα Αξρή
- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.
1.1. Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ –
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΑΡΙΑ , ( Γ.Δ.Τ.Α.Λάξηζαο).
Οδφο:
Σεξκα Σπρεξνχ
Σαρ. Κσδ: 41222
Σει:
2410281734, 285300
Telefax
2410-687244
1.2. Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΑΡΙΑ, ( Γ.Δ.Τ.Α.Λάξηζαο)
1.3. Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΑΡΙΑ, ( Γ.Δ.Τ.Α.Λάξηζαο).
1.4. Πξντζηάκελε Αξρή : ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ Λάξηζαο
1.5. Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία : Η ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ
ΓΔΤΑ Λάξηζαο
Άξζξν 2
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο
γεληθψλ ππεξεζηψλ ή πξνκεζεηψλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:
 Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
 Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ Ν.3886/2010(Α'173) «Δικαζηική πποζηαζία καηά ηη
ζύνατη δημοζίυν ζςμβάζευν Εναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Ιοςνίος 1989 (L395) και ηην Οδηγία
92/13/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 25ηρ Φεβποςαπίος 1992 (L76), όπυρ
ηποποποιήθηκαν με ηην Οδηγία 2007/66/ΕΚηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος
Σςμβοςλίος ηηρ 11ηρ Δεκεμβπίος 2007(L335)»,
 Σνπ Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν
Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν…»
 Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπσο ηζρχεη
ζχκθσλα κε ηελ παξ. (38) αξ. 377 Ν. 4412/16.
 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηζρχεη ζχκθσλα
κε ηελ παξ. (29) αξ. 377 Ν. 4412/16.
 Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
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Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ λ. 1069/1980 (ΦΔΚ Α΄191) «Πεξί θηλήηξσλ δηά ίδξπζε επηρεηξήζεσλ
Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» φπσο ηζρχεη.
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο».
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ
δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
Σεο κε αξηζκό 129/7/04-05- 2018 απφθαζεο ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΛ, πεξί έγθξηζεο
δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο
θαη ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο
Άξζξν 3
Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 30 Μαίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζηελ αίζνπζα Γεκνπξαζηψλ ζην ηζφγεην ηνπ
θηηξίνπ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Λάξηζαο, νδφο Σέξκα Σπρεξνχ, κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ ηελ 11.30π.κ.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ζηελ πξναλαθεξφκελε αίζνπζα, ζηελ
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο.
3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη
απνδεθηή θακία πξνζθνξά.
Άξζξν 4
Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ
1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) Η παξνχζα δηαθήξπμε,
β) Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο,
γ) Σν Σηκνιφγην - Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο,
δ) Η Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,
ε)Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ
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2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ
εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.
(http://www.deyal.gr) ή / θαη λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο
πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑΛ ζην ηζφγεην, νδφο Σέξκα Σπρεξνχ, Λάξηζα, ΣΚ 41222,
θαηαβάιινληαο ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8 €
, ην αξγφηεξν κία (1) εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ( ψξεο ηακείνπ ΓΔΤΑΛ 7.00’ – 13.00’ ).
3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη
ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην
δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή
απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ
εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε
άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
ε θάζε πεξίπησζε ε παξαιαβή θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο απφ ην Σκήκα πξνκεζεηψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ.
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην ηει. 2410-281734, αξκφδηνο ππάιιεινο Νηθφιανο
Γθνπγθνπιηάο.

Άξζξν 5
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ
1. Σα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία,
νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.
3. Σα ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά Φπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ
ηερληθφ πεξηερφκελν, ζην ζχλνιν ή κέξνο απηψλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε
γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά
νξίδεηαη ζην Σεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Άξζξν 6
Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηπρφλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην
αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
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Άξζξν 7
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
A) Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ -δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε
ηελ πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
I) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα
κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο
βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο
11.11.2008 ζ.42),
2. Γσξνδνθία φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC 195
ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε
ηεο
δσξνδνθίαο
ζηνλ
ηδησηηθφ
ηνκέα
(ΔΔL192ηεο31.7.2003,ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
3. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(ΔΔC316ηεο27.11.1995,ζ.48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν.2803/2000
(Α’48),
4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο
απφθαζεο – πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164ηεο22.6.2002,ζ.3)
ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο
5. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
(ΔΔL309 ηεο 25 25.11.2005, ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην Ν.3691/2008 (Α΄166),
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6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101ηεο15.4.2011,ζ.1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο
ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
II) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα
κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73
N.4412/2016.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
III)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε
πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή
ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ηειεί ππφ
πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
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IV)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε
πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή
ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη
επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
V) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη
πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
VI) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πεξί εγγξαθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζε απηφ γηα δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο /
πξνκήζεηαο.
VII) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο:
i.
Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά
Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν
ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.
ii.
Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν
δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ.
iii.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο
θαηαζηαηηθνχ.
Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ
ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ
πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε
επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο
κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2)
κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην
ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί.
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Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα
αληηζηνηρίδεη.
B) Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη
λα ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Η Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε
λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή.
Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα
ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο
θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί
φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα
απνηειέζκαηά ηεο.
Γ) Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε
κε απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ
ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο
δειψζεηο ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη
νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη
ππνγξαθή).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ
κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ
εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
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Άξζξν 8
Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθό– εηξά
ηζρύνο.
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ.5
άξζξνπ 316 θαη 135 ηνπ Ν.4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα
αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά
φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
4. Η Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
5. Σν Σηκνιφγην - Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
6. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 9
Δγγπήζεηο
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4412/2016, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη.
2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
α)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
β)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
γ)
Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά
ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ
εθπξνζέζκνπ.
δ)
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία
θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα
παξέρεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε
ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
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ε)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
i. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
ii. ηνλ εθδφηε,
iii. ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
iv. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
v. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
vi. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
vii. ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
viii. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ix. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ν νπνίνο ζα
πξέπεη λα είλαη δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ή ηεο ππεξεζίαο.
x. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑΛ θαη
xi. ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ζη)
Οη ππεξεζίεο ηεο ΓΔΤΑΛ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ ηελ εγθπξφηεηα
ηνπο. Αλ δηαπηζησζεί ε πιαζηφηεηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεηαη κελπηήξηα αλαθνξά ζηνλ αξκφδην
εηζαγγειέα.
Άξζξν 10
Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε
(γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο
γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα
παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα
θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
1.
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3. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία

γξάκκαηα:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο ΓΔΤΑΛ.
γ) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε
δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ
δηεχζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
4. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
β) Έλαο (1) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»
γ) Έλαο (1) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
5. ηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή
απνθιεηζκνύ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο).
6. ηνλ θάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ
ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, δει. θάζε ζηνηρείν, πνπ ηεθκεξηψλεη ηε
ζπκκφξθσζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κε ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο Σερληθή
Πεξηγξαθή - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
7. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα
ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
8. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
9. ηνλ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα
έρεη ζπληαρζεί επί ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.
10.
Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο
πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή
κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
11.
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν
νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε
γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
12. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
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13. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία, απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
14. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ
επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο
δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο
ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο
ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ
ππνβάιεη. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο
πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή
ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε,
ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ
δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο
πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία.

Άξζξν 11
Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ – Τπνβνιή
δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε – ύλαςε ζύκβαζεο – Τπνγξαθή
ζπκθσλεηηθνύ.
11.1. Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο -Έγθξηζε πξαθηηθνύ.
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο
ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη
ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο
εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ
απαηηνχληαη έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα
αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ
ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, νη θάθεινη ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο» θαη ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή
πξνζθνξά αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθψλ Πξνζθνξψλ,
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ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε
ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ .
δ) Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε Δπηηξνπή αλαθνηλψλεη κε έγγξαθε εηδνπνίεζε
ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Δγθαηάζηαζε
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Λάξηζαο. Οη δηαγσληδφκελνη πνπ έγηλαλ δεθηνί ζα πξέπεη λα
απνζηείινπλ ηα δείγκαηα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ κεηά απφ ηελ
εηδνπνίεζε. ηελ ζπλέρεηα δηεμάγνληαη νη δνθηκέο θαη γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ζχκθσλα
κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
θαηαρσξεί ηελ αμηνιφγεζε ζην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή ζε λέα
δεκφζηα ζπλεδξίαζε αλαθνηλψλεη ηελ αμηνιφγεζε.
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ , γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
θαηά ηελ πξνεγεζείζα αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο,
δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ .
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο, είηε ζηελ δεκφζηα ζπλεδξίαζε αλαθνίλσζεο ηεο αμηνιφγεζεο, είηε ζε
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε
απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο
απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο .
Μεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ππνινγίδεηαη ε αλνηγκέλε
πξνζθνξά γηα θάζε ηχπν πνιπειεθηξνιχηε σο αθνινχζσο:
Αλνηγκέλε πξνζθνξά (€/ ηόλν μεξήο ιάζπεο) =
Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (€/kg πνιπει.) x
Δηδηθή θαηαλάισζε πνιπει. (kg πνιπειεθηξνιύηε/ tn μεξήο ιάζπεο)
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (βέιηηζηε ζρέζε
πνηφηεηαο-ηηκήο),ππνινγίδεηαη απφ ηελ αλνηγκέλε πξνζθνξά πνπ έρεη ηελ κηθξφηεξε
ηηκή (ειάρηζην θφζηνο πνιπειεθηξνιχηε γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηφλνπ μεξήο
ιάζπεο).
αλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ιακβάλεηαη ε εηδηθή θαηαλάισζε
πνιπειεθηξνιύηε φπσο νξίζζεθε ζην ηεχρνο Σερληθή Πεξηγξαθή - Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.
ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη
Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα
ζρεηηθά απνηειέζκαηα .
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, επηθπξψλεηαη κε απφθαζε γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΛ , ε νπνία θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο.
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Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .
11.2. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε
γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο.
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ ( 10 ) εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ κε ηελ Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή αλ δελ
ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o
πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 316 θαη 317ηνπ Ν. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν
ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο
κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ
παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ ζηε ΓΔΤΑ Λάξηζαο, ηει. 2410687242, 2410281734 ηελ επνκέλε ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο απόθαζεο.
Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ
πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν
θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
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Άξζξν 12
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ.
1. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά
ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη ( 6 ) κελψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

Άξζξν 13
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
1. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα
αθφινπζα:

Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.

Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο
ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη
εηζθνξέο ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο
πξνζσπηθφ.

Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη
δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.

Πηζηνπνηεηηθά όισλ ησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα
φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ
φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη
ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ
σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
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2. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε
ηξνπνπνίεζε:
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο
ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ
ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα
ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα
πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ
ηνπο.
Σν απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο
εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε
γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν
γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.
3.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξόζεζκα ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ.
4.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή
πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
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5.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
6.
ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθύξσζε απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ
θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ππνβάιιεηαη ζην Γεληθό Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο.
Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά
ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ
ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο.

Άξζξν 14
Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ.
14.1.
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία»
ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
14.2.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί
ζε ζθξαγηζκέλα θαη αξηζκεκέλα έληππα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ ΓΔΤΑ
Λάξηζαο.
14.3.
Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε επξψ (€) , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην
θόζηνο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Δ.Δ.Λ. Λάξηζαο ησλ πξνκεζεπόκελσλ πιηθώλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη
ην θφζηνο θνξηνεθθφξησζεο.
14.4. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
14.5. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
14.6.
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε
αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
14.7.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ή γηα
θάζε είδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
14.8.
Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο κεξηθνχο
πξνυπνινγηζκνχο αλά είδνο ή / θαη ην ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Πξνκήζεηαο πνπ απνηππψλνληαη ζην Σεχρνο Σηκνιφγην Μειέηεο – Δλδεηθηηθφο
Πξνυπνινγηζκφο
14.9.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ.
14.10.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
δηαγσληζκνχ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
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Άξζξν 15
Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν127ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο :
α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη
απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΛ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο
νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε
πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑΛ.
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.

Άξζξν 16
Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο .
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε ηξείο ( 3 ) κήλεο
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Οη θπξψζεηο γηα ηελ κε εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ πιηθψλ επηβάινληαη θαηά ηα
νξηδφκελα ζην Άξζξν 207 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ
πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ’
φζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 208 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ..
Η παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά ή εθ’ άπαμ. ζην ρψξν
ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο ΓΔΤΑΛ ζηελ Λάξηζα.
Σφζν θαηά ηελ κεηαθνξά φζν θαη θαηά ηελ παξάδνζε ζα ηεξνχληαη φινη νη
θαλνληζκνί αζθαιείαο κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή
Η παξαιαβή θάζε θνξηίνπ Πνιπειεθηξνιχηε ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή,
πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. θαη ζα ζπληάζζεη επίζεο θαη ην
πξσηφθνιιν παξαιαβήο.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο παξαιαβήο,
πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο
πξνκεζεπηέο.
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Άξζξν 17
Σξόπνο Πιεξσκήο
Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηώλ ή πώιεζεο αγαζώλ,
γηα ηηο ππεξεζίεο , πξνκήζεηεο πνπ έρεη εθηειέζεη θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα
Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν
πξσηφθνιιν παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο).
2.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΛ.
Η πιεξσκή ηνπ Αλάδνρνπ απφ ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ
ζχληαμε πξσηφθνιινπ παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο.
1.

Άξζξν 18
Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο.
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ εγγξάθσλ
ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. (http://www.deyal.gr) ή /
θαη λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο ΓΔΤΑΛ
ζην ηζφγεην, νδφο Σέξκα Σπρεξνχ, Λάξηζα, ΣΚ 41222
2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα», ζα
ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΤΑΛ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζηελ
θαζεκεξηλή εθεκεξίδα ηεο Λάξηζαο «ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»
3. Η Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο (Αλαιπηηθή Γηαθήξπμε θαη ινηπά έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο) ζα θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ..
4. Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ
Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.), εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην
ινγαξηαζκφ ηνπ.
5. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ
Ν. 1069/1980 θαη ηνπ Ν. 3463/2006 φπσο ηζρχεη ζχκθσλα κε ηελ παξ(38)
αξ.377 Ν4412/16.
Η παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ
6ΝΦΟΟΡ8Γ-ΚΟΙ) απφθαζε ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑΛ.

129/7/04-05- 2018 (ΑΓΑ:

Λάξηζα 04-05- 2018

Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΛ

ΚΑΦΦΔ ΘΔΟΓΩΡΟ
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