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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

Δ/νση: Δημάρχου Παύλου Πτωχού 

(κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Μεσσήνης) 

Τ.Κ.   24200  Μεσσήνη Μεσσηνίας 

Τηλ.: 27220 22232 Fax:  27220 22202 

e-mail: info@deyamessinis.gr  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 
Προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, για την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης    73.960,15 €   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

 
Άρθρο   1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
 

Για τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης προμήθειας, 

ισχύουν οι διατάξεις: 

1) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”  

2) Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα  

την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.  

3) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως 

αυτός ισχύει. 

4) Του υπ’ αριθ. 1311-24/2019 τεύχους τεχνικής μελέτης που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του  Δήμου Μεσσήνης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης. Ότι αναφέρεται στο τεύχος θεωρείται ως αναφερόμενο στην 

παρούσα, εκτός των περιπτώσεων που τυχόν μπορεί να ορίζονται διαφορετικά στην 

παρούσα, η οποία και υπερισχύει της μελέτης. 

 
Άρθρο 2ο 

Παροχή τευχών διαγωνισμού - πληροφοριών 
 

Αντίγραφα των τευχών του παρόντος διαγωνισμού παρέχονται από το site  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης:  www.deyamessinis.gr     

 
Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ – 

14.00 μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Λεμπέση Δημήτριο στο τηλ. 27223-60126.  

 

 
 

 

 

mailto:info@deyamessinis.gr
http://www.deyamessinis.gr/
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Άρθρο 3ο 
Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 
3.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  Μεταμόρφ. Σωτήρος, 

Μεσσήνη, Α΄ όροφος, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου (γνωμοδοτικό όργανο για θέματα 
που ανακύπτουν κατά την διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
γενικών υπηρεσιών, πλην την αξιολόγηση ενστάσεων ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής). 

 
3.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης στην 

διεύθυνση : Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  Μεταμόρφωση Σωτήρος, Μεσσήνη, Α΄ όροφος, 24200 
Μεσσήνη και θα λαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ώρα 13:15 και θα 
είναι σφραγισμένες και γραμμένες εξολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. 

 
3.3 Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, 

ορίζεται 9-04-2021  ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 13:00. 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την 
καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο 
αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης (άρθρο 96 παρ. 4 του Ν. 4412/16).  

 
3.4 Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

από το παραπάνω αρμόδιο όργανο, ορίζεται στις 9-04-2021 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 
13:15.  

 
3.5 Προσφορές που περιέρχονται στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (βλ. παρ. 3.1) προ της εκπνοής της προθεσμίας για την 
παραλαβή προσφορών, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που θα κατατεθούν 
κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

3.6 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν 

3.7 Οι προσφορές θα είναι γραμμένες εξολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, τα διάφορα έντυπα 
prospectus  που τυχόν δεν θα είναι στην Ελληνική γλώσσα θα ληφθούν υπόψιν μόνο κατά το 
εφικτό στην αξιολόγηση και η παράλειψή τους εν όλω ή εν μέρει δεν θα στοιχειοθετεί δικαίωμα 
ένστασης.  

3.8 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 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. 

 
Άρθρο 4ο    

Δικαιούμενοι συμμετοχής 
  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

οικονομικών φορέων.  

Άρθρο 5ο 

Εγγυήσεις 

 

5.1  Εγγύηση συμμετοχής  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

5.2     Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει 
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπη), το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου.  Η λήξη του χρόνου ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης της 
υπηρεσίας. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
5.3 Οι παραπάνω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
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.  
 
5.4   Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους. 
 

5.5   Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου  

 
Άρθρο 6ο 

Περιεχόμενο των προσφορών 
 
6.1   Ο προσφέρων υποβάλλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη: 
 

<< ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ >> 
 

Του διαγωνισμού της   9-04-2021 

Για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 
 Υπό του στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  

Λήξη παραλαβής προσφορών: 9-04-2021 ώρα 13:00 

 
       ο οποίος περιέχει: 

 
Α)   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη: 
 

<< ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ >> 
 

Του διαγωνισμού της   9-04-2021 

Για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 
 Υπό του στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  

Λήξη παραλαβής προσφορών: 9-04-2021 ώρα 13:00 

 
       ο οποίος περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα του διαγωνιζόμενου: 
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1) Συμπληρωμένο σε έντυπη μορφή το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης και 
διατίθεται ηλεκτρονικά, σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Μεσσήνης www.deyamessinis.gr (βλ. οδηγίες συμπλήρωσης στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 

ΟΔΗΓΙΑ 15 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
 

       Στο παραπάνω ΤΕΥΔ: 

α)   Οι πληροφορίες στο Μέρος ΙΙ  Ενότητα Δ, απαιτείται να συμπληρωθούν. 
        β)  H Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης δηλώνει ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV. 

  γ)  Το ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των 
κατά νόμο υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της ψευδούς ή 
ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (Απάντηση 
στο ερώτημα 37, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το Ν. 4412/16, στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ). 

  δ)   Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17, ΦΕΚ-171 Α/13-11-17, 
κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του συμμετέχοντος. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση. 

 

 
Β)  Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο (εφόσον απαιτείται), με την ένδειξη: 
 

<<ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> 

Του διαγωνισμού της   9-04-2021 

Για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 
 Υπό του στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  

Λήξη παραλαβής προσφορών: 9-04-2021 ώρα 13:00 

 
ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου, 
όπου ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

1) Έχω λάβει γνώση των όρων διακήρυξης της ΔΕΥΑ Μεσσήνης που περιλαμβάνονται στην 
υπ’ αριθ. 15/2021 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜ περί έγκρισης μελέτης και όρων 
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2) Η προσφορά μου είναι σύμφωνη με το υπ’ αριθ. 1417-2/2021 τεύχος μελέτης της ΔΕΥΑ 
Μεσσήνης»   

 

http://www.deyamessinis.gr/


5 
 

Γ)    Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη: 
 

<<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> 

Του διαγωνισμού της   9-04-2021 

Για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΛΑΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» 
 Υπό του στη  Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  

Λήξη παραλαβής προσφορών: 9-04-2021 ώρα 13:00 

 
ο  οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς 
της υπηρεσίας, που περιέχεται στα τεύχη δημοπράτησης. Έντυπο προσφοράς, το οποίο 
περιέχει όλα τα ζητούμενα στοιχεία του εντύπου προσφοράς της μελέτης, γίνονται δεκτά. 
Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ.  
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως 
καθορίζεται στο έντυπο προσφοράς της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της 
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης (άρθρο 95 παρ. 5α του Ν. 4412/16)  
 

6.2  Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με την προσφορά δεν είναι 

συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 3.7 της παρούσας  

 
6.3  Αν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. 

 
6.4    Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα 
από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται 
ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (ΑΡ0SΤΙLLΕ), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, 

υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την 
ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των 
φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη 
συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα 
αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 
1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 
υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. 
     (Ν. 4250/2014, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ Κατευθυντήρια Οδηγία 6, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ έγγραφο με αρ. πρωτ. 
3699/10-09-2014, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ εγκύκλιοι με ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ, ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, Β8ΣΔΧ-ΤΣΚ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ εγκύκλιος με ΑΔΑ: ΨΡ6Φ465ΦΘΕ-ΥΚΨ) 

 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

7.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

7.2  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν της παρ. 7.1 της παρούσας 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

7.3  Σε περίπτωση αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης για παράταση της ισχύος της προσφοράς 

από τον προσφέροντα, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 

του Ν. 4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον 

αυτό χρονικό διάστημα.  

 

7.4   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για το διάστημα που ορίζεται 

στην παρ. 7.1 της παρούσας. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει 

χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη στην παρ. 7.1 

αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 

ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 

Άρθρο 8ο 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 

8.1   Το αρμόδιο όργανο (γνωμοδοτικό όργανο για θέματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία 

ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πλην την αξιολόγηση 

ενστάσεων ενώπιον της αναθέτουσας αρχής) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3Ο της 

παρούσας. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 
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νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια. 8.2   

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

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

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο 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.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και 

συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 

τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

8.3  Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). Κατά τα 

λοιπά, οι παριστάμενοι προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους  

λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους λοιπούς συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/16.  

 

Άρθρο 9ο 

Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

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

εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

9.2  Η πιο πάνω 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, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 

της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών 

που έχουν ήδη υποβληθεί.  

9.3 Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.  
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9.4  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

9.5 Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 9.1 έως 9.4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 

αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 

προσφοράς.  

Άρθρο 10ο  

Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Δ.Ε.Υ.Α Μεσσήνης 

και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 

Άρθρο 11ο 

Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 

Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 
α)  Η οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής 

της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη (π.χ. βλ. παρ. 6.1Α 
της παρούσας περί προσκόμισης δικαιολογητικών και παρ. 7.2 της παρούσας περί 
μικρότερου χρόνου ισχύος της προσφοράς κλπ.)  

β) Η οποία παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
το υπ’ αρ.1311-24/2019 τεύχος τεχνικής μελέτης του Δήμου Μεσσήνης 

γ) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 9ο 
της παρούσας.  

δ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 9ο της παρούσας.  

ε)  Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  
στ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/16 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) Προσφορά υπό αίρεση.  
η)  Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.  

       θ)  Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της μελέτης για την 
παρούσα δημόσια σύμβαση προμήθειας. 
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Άρθρο 12ο 

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 

12.1  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το γνωμοδοτικό όργανο για θέματα που ανακύπτουν 

κατά την διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, 

πλην την αξιολόγηση ενστάσεων ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ειδοποιεί εγγράφως τον 

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

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, το 

δικαιολογητικό αυτό θα αφορά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή το διαχειριστή της 

εταιρείας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές του 

υποχρεώσεις. 

4. Βεβαίωση ΙΚΑ για τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις ως επιχείρηση. 

5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις. 

6. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, του Παραρτήματος XI 

του Προσαρτήματος Α ' του Ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα του.  

7. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, εφόσον αυτός είναι νομικό 

πρόσωπο. 

8.  Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας 

συμμετέχει με αντιπρόσωπό του στον διαγωνισμό.  

  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

12.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

12.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 13ου της παρούσας, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

12.4 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
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έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

12.5  Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 

4412/16 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 της παρούσας και το άρθρο 75 του Ν. 4412/16, 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 13ου της 

παρούσας, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 12.1 της παρούσας και το άρθρο 75 του Ν. 4412/16, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

12.6 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το παραπάνω αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 

φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης για τη λήψη απόφασης 

σύμφωνα με την παράγραφο ε’ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά 

το άρθρο 15ο της παρούσας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 14ου  της παρούσας.  

 
Άρθρο 13ο 

Οψιγενείς μεταβολές 

13.1 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 6ο της παρούσας , οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 

γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 

12ου της παρούσας.  

13.2  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 

προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 

4412/16, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη 

περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/16.  

 

 

http://www.karagilanis.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000103_N0000009227_N0000000103_N0000011855_N0000011866_N0000011920_N0000011935
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Άρθρο 14ο 

Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

 

14.1  Το διοικητικό Συμβούλιο  της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  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.  

14.2  Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  
 

14.3 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 5ο της 

παρούσας.  

 

14.4  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 το άρθρο 15ο της παρούσας.  

 

Άρθρο 15ο 

Ματαίωση διαδικασίας 

 

15.1  Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 14.4 της παρούσας.  
 

15.2  Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/16, 
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στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

 
15.3  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την 
επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
15.4  Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 
προσφορών.  

 
15.5  Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 

να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  

 
 

Άρθρο 16ο 

Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με 

εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο (άρθρο 127 Ν. 4412/16) 

16.1   Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

16.2  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16, 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 δημοτικό έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  

16.3  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου.  

 

Άρθρο 17ο 

      Τόπος, χρόνος και τρόπος παράδοσης 

17.1  Ο τόπος παράδοσης των υλικών κάθε παραγγελίας είναι η αποθήκη  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Μεσσήνης (αποθήκες πρώην ΑΣΟ, Μεσσήνη). 

17.2 Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται ΣΥΝΟΛΙΚΑ.. 
 

17.3 Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε   ΕΝΑ  (1) Μήνα από την έγγραφη 

ειδοποίηση του προμηθευτή με οποιονδήποτε τρόπο (Fax, mail, έγγραφο κ.λ.π.)  
 

17.4 Σαν μέγιστος χρόνος παράδοσης όλης της προμήθειας ορίζεται σε ΔΥΟ ( 2 ) μήνες  
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.   
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Άρθρο 18ο 

      Ποιοτικός έλεγχος  

 

Ο ποιοτικός έλεγχος ανάλογα με τα υλικά διενεργείται ως εξής : 
Με μακροσκοπικό έλεγχο   : NAI 
Με χημική ή μηχανική εξέταση  : OXΙ   
Με πρακτική δοκιμασία    : ΟΧΙ 

 

Άρθρο 19ο 

      Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης – Παράταση σύμβασης 

 

19.1 Χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης (προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας): ΔΥΟ ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.   
 

Άρθρο 20ο 

Ειδικοί όροι 

 

20.1 Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός 
της, για έκτακτους λόγους και για λόγους δημόσιου συμφέροντος μονομερώς και αζημίως 
γι’ αυτήν, να παραλαμβάνει προμήθειες ή υπηρεσίες μικρότερης ποσότητας από τις 
προϋπολογισθείσες. Η επικαιροποίηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ποσότητας 
προμηθειών ή υπηρεσιών γίνεται με απλή έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. 

 

20.2 Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει την επικαιροποιημένη για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος ποσότητα προμηθειών ή υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την τιμή προσφοράς που κατακυρώθηκε με το διαγωνισμό. 

 

20.3 Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά του 
και από κάθε αξίωσή του να προσβάλλει ή διαρρήξει την σχετική σύμβαση προμήθειας για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή του, που προέρχεται 
από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.  

 

Άρθρο 21ο 

      Όροι οικονομικού περιεχομένου 

 

21.1  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προϋπολογισμός μελέτης    : 59.645,28 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ( 73.960,15 € με Φ.Π.Α. 24%) 
 
Προϋπολογισμός συνοπτικού διαγωνισμού: 59.645,28 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ( 73.960,15 € με 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

21.2  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η υπάρχουσα πίστωση είναι 73.960,15 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,  εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 
25.07 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης έτους 2021.  

 

21.3  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 
Η τιμή εκάστου υλικού της προσφοράς παραμένει σταθερή και δεν προβλέπεται 
αναπροσαρμογή.  
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Άρθρο 22ο 

Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

 

22.1  Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, 

που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά του άρθρου 200 του Ν. 4412/16  

22.2 Στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Το 

ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον νόμο, βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 23ο 

Δημοσίευση 

 

23.1    Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημόσιας σύμβασης προμήθειας θα δημοσιευτεί: 

 

1.  Ιστοσελίδα Δ.Ε.Υ.Α. Μεσσήνης  www.deyamessinis.gr 

2. Πρόεδρος και Μέλη γνωμοδοτικού οργάνου για θέματα που ανακύπτουν κατά την 
διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πλην 
την αξιολόγηση ενστάσεων ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Ε.Δ.   

1) Πίνακας Ανακοινώσεων Δ.Ε.Υ.Α  Μεσσήνης  
2) Φάκελος  προμήθειας  

  
 
23.2  Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

         
             
 
 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 
 
 
 
                
                                                                                              ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

http://www.deyamessinis.gr/

	Η Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

