
 

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ 
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ 
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Ν ΑΥΠΛΙΟΥ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  Δ.Δ. ΙΡΙΩΝ – ΚΑΝΤΙΑΣ»  

 

ΠΡΟΫΠ.: 30.000,00€ 
 

 
 

  

 Κ.Α.: 15.90.027 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου: 

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας :  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  Δ.Δ. ΙΡΙΩΝ – ΚΑΝΤΙΑΣ» 

 

   

Προϋπολογισμού  30.000,00 Ευρώ 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 326 και 327, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021. 

2) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 

3) Το υπ’αριθ. 38/2021 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική έκθεση & 

προϋπολογισμός) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

4) Την υπ’ αριθμ. 126/2021  απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου με την οποία 

διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

5) Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 276/28-05-2021)   για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 30.000,00 

ευρώ, σε βάρος του Κ.Α.: 15.90.027 και ποσού 7.200,00 € σε βάρος του Κ.Α.:  54.01 

(ΦΠΑ) και 

6) Τους όρους της παρούσας  



 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους με τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν προσφορά για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας . 

 

Άρθρο 1ο. : Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας. Τόπος και χρόνος  

  διενέργειας διαγωνισμού 

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 

Οδός: 25ης Μαρτίου 2 

Ταχ.Κωδ: 21100 

Τηλ.: 27520-24167, 28976 

Fax: 27520-99461 

E-mail: deyanafpliou@yahoo.gr 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν (25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο ) την 

9η Ιουλίου 2021, ημέρα  Παρασκευή  ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και 

ώρα 10:00 π.μ.. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την 16η Ιουλίου 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ.   

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των οικονομικών προφορών θα 

γίνουν σε μια συνεδρίαση.     

 

Άρθρο 2ο. : Τεύχη δημοπράτησης 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α. η παρούσα διακήρυξη, 

β. Το υπ’αριθ. 38/2021 επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική 

έκθεση,  προϋπολογισμός και τιμολόγιο) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

γ. Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

δ. Το έντυπο προσφοράς  

ε. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω 

mailto:deyanafpliou@yahoo.gr


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 

της Δ.Ε.Υ.Α.Ν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να παραλάβουν το έντυπο 

προσφοράς. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δικές τους δαπάνες και 

φροντίδα τους. Τέλος μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων μέσω της ιστοσελίδας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν. www.deyan.gr .  

 

Άρθρο 3ο. : Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Η προμήθεια  ύδατος θα γίνεται στη δεξαμενή Ιρίων του Δ.Δ. Ιρίων – Κάντιας – 

Καρναζέϊκων της Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων.  

 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ  Δ.Δ. ΙΡΙΩΝ – ΚΑΝΤΙΑΣ», όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθ. 38/2021 τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4ο. : Προσόντα διαγωνιζομένων 

  Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με νόμιμη 

εξουσιοδότηση εκπροσώπου όπου απαιτείται, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα, νόμιμα 

δικαιολογητικά . 

 

Άρθρο 5ο. : Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους κωδικούς 

Κ.Α: 15.90.027 και Κ.Α.:54.01 (ΦΠΑ) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. όπως 

δηλώνεται στην βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 276/28-05-2021).   

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.  

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των Υπηρεσιών. 

(σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021) 

Οι πληρωμές  θα γίνονται σε ευρώ . 

 

Άρθρο 6ο. : Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

   Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

http://www.deyan.gr/


Άρθρο 7ο. : Υποβολή φακέλου προσφοράς  

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1 είτε (α) 

με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε 

περίπτωση συστημένης αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι  την  ημερομηνία 

και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1  

για την προμήθεια :  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ – Δ.Δ. ΙΡΙΩΝ – 

ΚΑΝΤΙΑΣ» 

 

με αναθέτουσα αρχή την : «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου 

(Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)» και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 9η Ιουλίου 2021, ημέρα 

Παρασκευή.   

 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8. 

β. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 8. 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της παρ. 2. 

 
1 Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, 

τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των 
μελών αυτής. 



4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

5. 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 8ο. : Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα: 

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου. 

β. Παραστατικό νόμιμης εξουσιοδότησης εκπροσώπου  

γ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της 

παρούσας διακήρυξης. 

δ. Αποδεικτικά κυριότητας και κατοχής γεωτρήσεων (συμβολαιογραφική πράξη ή 

απόσπασμα κτηματολογίου ή αντίγραφο Ε9 ή λογαριασμό Δ.Ε.Η.  κ.λ.π.) . 

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους 

οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

• Δύναται να παρέχουν από τη γεώτρηση/εις 30μ3/ώρα νερό κατ’ ελάχιστο, 

παραδοτέο στη δεξαμενή Ιρίων   

στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.  

ζ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους 

τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών 

(ασφαλιστική ενημερότητα). 



η. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (φορολογική ενημερότητα). 

 

2. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Άρθρο 9ο. : Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή της  παρεχόμενης προμήθειας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης προμήθειας  στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 10ο. : Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – 

Κατακύρωση  

  Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την επιτροπή της δημοπρασίας, σε δημόσια 

συνεδρίαση. 

  Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της 

προσφοράς. 

 Μόλις παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη 

λήξη του χρόνου παράδοσης της προσφορών. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του χρόνου 

αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση των 

προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται 

στη διακήρυξη. 

  Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει, με την 

παρουσία των διαγωνιζόμενων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των 

προσφορών. 



  Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά, περιληπτικά μεν, 

αλλά με τρόπο που να δείχνει εάν είναι ή όχι σύμφωνα προς τους όρους της διακήρυξης. 

  Ο εσωτερικός φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που βρίσκεται μέσα στον 

ανοικτό φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται πάνω σ αυτόν ο αύξων αριθμός 

του εξωτερικού φακέλου. 

  Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι 

στην αίθουσα του διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

  Στη μυστική συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των 

διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλεισθούν. 

  Στη συνέχεια, η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοινώνει τα ονόματα των αποκλεισθέντων και τους λόγους για τους οποίους 

αποκλείσθηκαν, τους καλεί δε να παραλάβουν  τη σφραγισμένη προσφορά τους. 

  Οι φάκελοι των προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στη δημοπρασία αποσφραγίζονται κατά 

σειρά και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται από την επιτροπή δημόσια. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους 

όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Σε περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

Ο ανακηρυχθείς προσωρινός  ανάδοχος υποχρεούται να συνυπογράψει το πρακτικό της 

δημοπρασίας με τα μέλη της επιτροπής . 

 

Άρθρο 11ο. : Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας 

  Κατά της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέχρι 

και πέντε  (5) ημέρες από την  διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων 

(συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 286/2020 Απόφαση Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.). 

  Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο 

όργανο. 

  Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. 

 

Άρθρο 12ο. : Κατακύρωση 

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  

  Εάν ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η Υπηρεσία αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό 

αυτής, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. 



  Στη περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Ναυπλίου η εγγύηση συμμετοχής και ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί 

σε βάρος του έκπτωτου μειοδότη ή να ανατεθεί στον επόμενο μειοδότη. 

 

Αρθρο 13ο : Χρόνος διάρκειας της σύμβασης 

  Η περίοδος της σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα ισχύει για έξι (6) μήνες  

(από την ημερομηνία υπογραφής). 

  Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από τη 

σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από 

πλευράς Δημοτικής Επιχείρησης ‘Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου με όλες τις από το 

νόμο προβλεπόμενες συνέπειες . 

 

Αρθρο 14ο:  Χρόνος ισχύος προσφορών 

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

  Προσφορές που ορίζουν μικρότερο  χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

 

Αρθρο 15ο:  Εγγυήσεις συμμετοχής - καλής εκτέλεσης 

1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 600,00 € ( 2% της 

εκτιμώμενης σύμβασης της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α.), για κάθε διαγωνιζόμενο και θα 

κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισμένης τράπεζας. 

     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4782/2021, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 

εκτιμώμενης σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 



ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης). 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.  

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

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

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές 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, 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. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Αρθρο 16ο :  Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ 

καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., www.deyan.gr . 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται 

σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

 

 

 

 

http://www.deyan.gr/


 

 

Αρθρο 17ο : Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει 

πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

 

 

 Ναύπλιο,   23/06/2021 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος  του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Γεώργιος Καχριμάνης  

  

 

 

 

 

 

 


