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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αριθ. Πρωτ. : 4364/9-7-18

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 11/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2018

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 04 Ιουλίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 21:00
συνήλθε στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαµάτας το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ., µετά από την πρόσκληση µε αριθµό 11 της 28 Ιουνίου
2018 του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σύµφωνα µε το Νόµο.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν :

Α) Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Βεργόπουλος ∆ηµήτρης.

Β) Τα µέλη : 1) Καραγιάννης Ανδρέας,2)Αθηνά Ξανθάκη αναπληρώτρια του Καµβυσίδη
Ιωάννη,

3)Βασιλόπουλος

Αθανάσιος,

4)Κουτίβας

Ηλίας

5)Μαρινάκης

Σαράντος

6)Κουφαλάκος Παναγιώτης, 7)Λύρας Παναγιώτης

∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν τα µέλη :
Χριστόπουλος Ιωάννης, Σταµατόπουλος Ευστάθιος, Γυφτέας Ηλίας

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
1)

Έπειτα εισάγεται από τον κ.Πρόεδρο για συζήτηση το 14ο θέµα της ηµερήσιας
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διάταξης «Επεξεργασία & ∆ιάθεση αφυδατωµένης Ιλύος από την ΕΕΛ
Καλαµάτας»
α)Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης
β)Κατάρτιση Όρων ∆ιακήρυξης
γ)∆ιάθεση πίστωσης
Εισηγούµενος το θέµα ο Γενικός ∆ιευθυντής της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. κ. Μπαζιωτόπουλος
Ιπποκράτης είπε :
Από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. έχουν συνταχθεί η µελέτη και τα τεύχη
δηµοπράτησης για την προµήθεια υπηρεσιών µε τίτλο : «Επεξεργασία & ∆ιάθεση
αφυδατωµένης Ιλύος από την ΕΕΛ Καλαµάτας», προϋπολογισµού 59.500,00 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.). Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας αφορά την παραλαβή και διάθεση
αφυδατωµένης ιλύος από την ΕΕΛ σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλείται:
1. Να εγκρίνει τη µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης για την προµήθεια µε τίτλο:
«Επεξεργασία & ∆ιάθεση αφυδατωµένης Ιλύος από την ΕΕΛ Καλαµάτας», προϋπολογισµού
59.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
β) Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου
σύµφωνα µε το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016.
γ)Να αποφασίσει για τη διάθεση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ 84.01 του
Προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΚ εσόδων –εξόδων έτους 2018.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. κ.Βεργόπουλος ∆ηµήτρης
ο οποίος ζήτησε από το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης για την Προµήθεια µε τίτλο:
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«Επεξεργασία & ∆ιάθεση αφυδατωµένης Ιλύος από την ΕΕΛ Καλαµάτας» προϋπολογισµού
59.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της
∆.Ε.Υ.Α.Κ.
2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, όπως παρακάτω :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.500,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές η
δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών, µε τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ
ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού
59.500,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση της τιµής, σύµφωνα µε
α) τις διατάξεις του άρθρου 311 και 327 του Ν.4412/2016 (Α’147) και
β) τους όρους της παρούσας
Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα
66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) ή του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη,
άµεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑ...
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www.deyakal.gr.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 25η Ιουλίου 2018 ηµέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισµού στην αίθουσα ………….., στο κτίριο της ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, οδός
ΣΠΑΡΤΗΣ 46, µε καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την ώρα 12:00.
Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση ̟ροµήθειας υ̟ηρεσιών, θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ίδιους
̟όρους. Οι διαγωνιζόµενοι µ̟ορούν να καταθέσουν ̟ροσφορά για το σύνολο του
̟ροϋ̟ολογισµού. Οι ̟οσότητες και η ενδεικτική αξία των ζητούµενων υ̟ηρεσιών
α̟οτυ̟ώνονται στο Τεύχος Τιµολόγιο Μελέτης – Προϋ̟ολογισµός. (CPVS 90513900-5).

Άρθρο1:

Κύριος της Προµήθειας – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας.

1.1. Αναθέτουσα αρχή: Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , ( ∆.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ).
Οδός: ΣΠΑΡΤΗΣ 46
Ταχ. Κωδ: 24100
Τηλ: 2721063150
Telefax: 2721063157
1.2. Εργοδότης ή Κύριος της Προµήθειας: Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ( ∆.Ε.Υ.Α.Κ.) .
1.3. Φορέας εκτέλεσης της Προµήθειας: Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ( ∆.Ε.Υ.Α.Κ.) ..
1.4. Προϊστάµενη Αρχή : ΤΟ ∆Σ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .
1.5. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία :Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιµασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δηµόσιας σύµβασης γενικών
υπηρεσιών ή προµηθειών, διέπεται από τις διατάξεις:
•
•

•
•

Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Μέχρι τις 31/12/2016) του Ν.3886/2010(Α'173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007(L335)»,
Του Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
4
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πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σύµφωνα µε
την παρ. (38) αρ. 377 Ν. 4412/16.
• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει σύµφωνα µε την παρ. (29) αρ. 377 Ν.
4412/16.
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191) «Περί κινήτρων διά ίδρυση ε̟ιχειρήσεων
Υδρεύσεως και Α̟οχετεύσεως» ό̟ως ισχύει.
• Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας».
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, καθώς
και λοι̟ές διατάξεις ̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, ̟εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της ̟αρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
• Της µε αριθµό 140/2018 απόφασης του ∆.Σ της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, περί έγκρισης
διενέργειας της υπηρεσίας/προµήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών των όρων διακήρυξης
και της σχετικής δαπάνης.

Άρθρο 3: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 25η Ιουλίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.µ.,
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στην αίθουσα ………………., στο κτήριο της ∆.Ε.Υ.Α.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46, στην πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας, στην προαναφερόµενη αίθουσα, στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή
καµία προσφορά.

Άρθρο 4: Παραλαβή εγγράφων σύµβασης τευχών
1. Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ.14 της παρ.1 του άρθρου 2 του
Ν.4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
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α) Η παρούσα διακήρυξη,
β) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 Ν.4412/2016.
γ) Το έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς,
δ) Το Τιµολόγιο µελέτης - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός,
ε) Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών,
ζ)Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων σύµβασης
και τευχών στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (http://www.deyakal.gr) ή / και να τα
παραλάβουν από τα γραφεία του τµήµατος προµηθειών της ∆ΕΥΑΚ στο ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ,
οδός ΣΠΑΡΤΗΣ 46 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24100, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται στο ποσό των 10€ , το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού κατά τις εργάσιµες ηµέρες ( ώρες ταµείου ∆ΕΥΑΚ
7.00’ – 13.00’ ).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον
τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της
αναφεροµένης στο προηγούµενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής
τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή και συµπλήρωση του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από
το Τµήµα προµηθειών της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. είναι υποχρεωτική για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.
Για πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 2721063148, αρµόδιος υπάλληλος ΣΤΡΑΒΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Άρθρο 5: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούµενα αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι
τεχνικές και οικονοµικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984.
3. Τα ενηµερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο, στο σύνολο ή µέρος αυτών, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο Τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 6: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης
σύµβασης
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
6
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συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε
τις υπηρεσίες και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη
της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

Άρθρο 7: ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
A) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον συνοπτικό -διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού και τα εξής δικαιολογητικά:
I) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L300της 11.11.2008 σ.42),
2. ∆ωροδοκία ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της
κατα̟ολέµησης της διαφθοράς στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των
Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών –µελών της Ένωσης (ΕΕC 195 της
25.6.1997, σ.1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης –
̟λαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
κατα̟ολέµηση
της
δωροδοκίας
στον
ιδιωτικό
τοµέα
(ΕΕL192της31.7.2003,σ.54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
3. Α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
̟ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕC316της27.11.1995,σ.48), η ο̟οία κυρώθηκε µε το Ν.2803/2000 (Α’48),
4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, ό̟ως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
α̟όφασης – ̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕL164της22.6.2002,σ.3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής
5. Νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του
χρηµατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό
̟αράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
(ΕΕL309 της 25 25.11.2005, σ.15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το Ν.3691/2008 (Α΄166),
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6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για την ̟ρόληψη και την
κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης –̟λαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕL101της15.4.2011,σ.1), η ο̟οία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται ε̟ίσης όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του
ο̟οίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
II) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ̟ρος
αντικατάσταση των ̟ιστο̟οιητικών ̟ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα
µέρη, ό̟ου ο εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει
τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης κατά τα οριζόµενα στην ̟αρ.2 του άρθρου 73
N.4412/2016.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και την ε̟ικουρική ασφάλιση.
Η ̟αρούσα ̟αράγραφος ̟αύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας
εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει, συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά
̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε υ̟αγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
III)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
IV)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, όπου ο
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εν λόγω οικονοµικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι
δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
V) 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.
VI) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου περί εγγραφής του οικονοµικού φορέα σε
αυτό για δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της υπηρεσίας / προµήθειας.
VII) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει
δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.
ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής
της Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει
επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων 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 τη νοµική µορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη
επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 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.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις,
µπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού
φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα
απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει.
B) Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου
να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
9

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆.Ε.Υ.Α. Καλαµάτας

Συνεδρίαση : 11/2018

Τετάρτη 04/07/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2018

πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την
υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή 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
σύνολό της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της.
Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή
της υπογραφής τους, η οποία όµως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. ∆εν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις
ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής
και εκπροσώπησης, εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).

Άρθρο 8: Έγγραφα της σύµβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –
Συµφωνητικό– Σειρά ισχύος.
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ.5 άρθρου 316
και135 του Ν.4412/2016.
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα αναφερόµενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συµφωνητικό.
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
4. Η Οικονοµική Προσφορά
5. Το Τιµολόγιο Μελέτης - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
6. Οι εγκεκριµένες µελέτες της προµήθειας .
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Άρθρο 9: 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 ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ 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 ή της προµήθειας 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 που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτηµέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 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.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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:
i. την ηµεροµηνία έκδοσης,
ii. τον εκδότη,
iii. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
iv. τον αριθµό της εγγύησης,
v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
vi. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
vii. 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.
viii.
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού,
ix. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι
έως και τέσσερεις (4) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού ή της υπηρεσίας.
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x. 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 ∆ΕΥΑ... και
xi. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
στ)
Οι υπηρεσίες της ∆ΕΥΑΚ επικοινωνούν µε τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητα τους. Αν
διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται από το
διαγωνισµό και υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρµόδιο εισαγγελέα.

Άρθρο 10: Υποβολή φακέλου προσφοράς.
1.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
παραλαβής των προσφορών, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β)
µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης
στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών.
2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν
και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην
ελληνική γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο.
3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο
αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται,
επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
συγκεκριµένα:
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά συµµετοχής).
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β) Πλήρης Τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων υπηρεσιών / ειδών συνοδευόµενη από
τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται
ξεχωριστά για κάθε µέλος της.
7. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται
οικονοµικά στοιχεία. Ενδεχόµενη εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
8. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί επί του
εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς που χορηγείται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. µε ποινή
αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.
9. Όλες οι τιµές στην προσφορά, καθώς και ο συνολικός προϋπολογισµός προσφοράς,
συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή αποκλεισµού. Αριθµητική µόνο αναγραφή τιµής
στην προσφορά δεν λαµβάνεται υπόψη.
10.
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
11. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή,
σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
12. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία,
αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που
δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική
προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή
συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το
περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία.

Άρθρο 11: Χρόνος – Τόπος – Τρόπος Παράδοσης.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει τµηµατικά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις τεχνικές
προδιαγραφές.
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Άρθρο 12: Τεχνικές προδιαγραφές
Η προµήθεια θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αρµόδια υπηρεσία τις ∆.Ε.Υ.Α. Καλαµάτας και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσης. ∆ια τον λόγο αυτό οι προσφέροντας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση
σχετικά µε τις προδιαγραφές των ζητούµενων υπηρεσιών θα πρέπει να επικοινωνούν µε τον κ.
Βασιλειάδη Μιχαήλ τηλ.: 27210 69940 ή στο e-mail: mvas@deyakal.gr

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών –
Υποβολή δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Σύναψη
σύµβασης – Υπογραφή συµφωνητικού.
13.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς -Έγκριση πρακτικού.
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς
και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται έγγραφα της σύµβασης.
Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν
στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
γ) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς , ο υποφάκελος των «∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» , µονογράφονται δε από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλα
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο στάδιο αυτό και η Τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών
συµµετοχής και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης,
αλλά και τις απαιτήσεις της µελέτης. Στη συνέχεια καταχωρούνται στο Πρακτικό τα
αποτελέσµατα του ελέγχου της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής και της
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, καθώς και οι λόγοι απόρριψης συµµετεχόντων από
την συνέχεια του διαγωνισµού.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται κατά την κρίση της Επιτροπής,
είτε ευθύς αµέσως µε το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, είτε σε
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε ειδική πρόσκληση αυτών που
έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί και η οποία θα
είναι και σε εµφανές µέρος της Υπηρεσίας .
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών , για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
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προηγηθείσα αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού .
Στη διαδικασία αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες, των οποίων οι Προσφορές έγιναν
αποδεκτές και συµπεριλαµβάνει στο Πρακτικό ∆ιαγωνισµού τα σχετικά αποτελέσµατα.
Το αποτέλεσµα των παραπάνω σταδίων, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση, επικυρώνονται µε απόφαση για την έγκριση του Πρακτικού ∆ιαγωνισµού από το
∆Σ της ∆ΕΥΑΚ, η οποία και κοινοποιείται στους Προσφέροντες.
Κατά της παραπάνω απόφασης , όπως και κατά της ∆ιακήρυξης, χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 .
13.2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών υπογραφή σύµβασης.

Κατακύρωση – Πρόσκληση για

α)Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας, ∆ΕΚΑ ( 10 ) ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο
άρθρο 13 της παρούσας.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
• Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε την Υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
• Αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
• Αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22
και 23 της παρούσας, o προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα
αρχή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την ανακήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β)Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 316 και 317του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο του πρακτικού
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στη ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 46
Τ.Κ.:24100, τηλ: 2721063148 την εποµένη της κοινοποίησης της κατακυρωτικής
απόφασης.
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Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ενστάσεων των προβλεπόµενων στο
άρθρο 15 της παρούσας, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και
καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 14: Χρόνος ισχύος προσφορών.
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του Ν..4412/2016, για διάστηµα ∆ΕΚΑ ( 10 ) µηνών, από την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών

Άρθρο 15: ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
•
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές
τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
•
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
•
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο
σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα
περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον
ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
•
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
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(φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές
προσωπικό
Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν
αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές
εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες
(Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του.
3. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή διαγωνισµού.
4. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
5. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται.
6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
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που κατατέθηκαν.
7. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών
και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.

Άρθρο 16: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής
οικονοµικών προσφορών.
14.1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού.
14.2. Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σε
σφραγισµένα και αριθµηµένα έντυπα που χορηγούνται από την ∆ΕΥΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .
14.3. Η προσφορά δίνεται σε €, χωρίς ΦΠΑ και περιλαµβάνει το κόστος της
τµηµατικής προµήθειας των υπηρεσιών.
14.4. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
14.5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
14.6. Σε περίπτωση ίσων προσφορών επιλέγεται ο ανάδοχος που έχει την µικρότερη δυνατή
απόσταση από τις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ.
14.7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προϋπολογισµού της σύµβασης.
14.8. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό της προµήθειας
που αποτυπώνονται στο Τεύχος Τιµολόγιο Μελέτης – Προϋπολογισµός
14.9. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της Επιτροπής
διαγωνισµού.
14.10.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισµού,
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 17: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού
ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής παρόχου σ' αυτόν, σύµφωνα µε το
άρθρο127του Ν.4412/2016, ως εξής :
α)Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
β)Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από το ∆Σ της ∆ΕΥΑ..., µετά
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από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους
πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 18: Προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας .
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας, ορίζεται µέχρι την εξάντληση των
ποσοτήτων από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Η παραλαβή των υλικών πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 208 του Ν.
4412/2016 . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών , διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί , εφ’ όσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 208 του ίδιου νόµου .
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.

Άρθρο 19: Τρόπος Πληρωµής
1.

Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννοµα και σύµφωνα µε τη σύµβαση, τις
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, για τις υπηρεσίες που έχει
εκτελέσει και παραλάβει η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής και έχει εκδώσει για το λόγο
αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης).
2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία
της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης.
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των εγγράφων
σύµβασης και τευχών στην ιστοσελίδα της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (http://www.deyakal.gr) ή / και να
τα παραλάβουν από τα γραφεία του τµήµατος προµηθειών της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
οδός ΣΠΑΡΤΗς 46 ΤΚ: 24100
2. Η περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια», θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και θα δηµοσιευθεί στην
καθηµερινή εφηµερίδα της .............. «…………….»
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3. Η Προκήρυξη της Σύµβασης (Αναλυτική ∆ιακήρυξη και λοιπά έγγραφα της σύµβασης) θα
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
4. Τον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας ή της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες
κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη
συγγραφή υποχρεώσεων. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο
λογαριασµό του.
5. Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν.
1069/1980 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει σύµφωνα µε την παρ(38) αρ.377 Ν4412/16.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 140./2018 (Α∆Α:…………) απόφαση του ∆.Σ
της ∆ΕΥΑ....

....... ……. 2018
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. Εγκρίνει την ανάθεση της παραπάνω Προµήθειας σύµφωνα µε το άρθρο 327 του Ν.
4412/2016 µε συνοπτικό διαγωνισµό.
4. Η δαπάνη για την παραπάνω Προµήθεια 59.500,00€ πλέον ΦΠΑ να βαρύνει τον Κ.Α. 84.01
του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2018.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1) Καραγιάννης Ανδρέας,
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2)Αθηνά Ξανθάκη
3)Βασιλόπουλος Αθανάσιος
4)Κουτίβας Ηλίας
5)Μαρινάκης Σαράντος
6)Κουφαλάκος Παναγιώτης
7)Λύρας Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασµα
Καλαµάτα 5 Ιουλίου 2018

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

α/α

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

21

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆.Ε.Υ.Α. Καλαµάτας

