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 Κ ρ α ν ί δ ι ,  0 3 - 1 2 - 2 0 1 3  

 Α ρ .  Π ρ ω τ :  2 4 3 0  

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Τ ο  ∆ . Σ .  τ η ς  ∆ . Ε . Υ . Α . Ε Ρ .  

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο  Μ Ε Ι Ο ∆ Ο Τ Ι Κ Ο  ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο  

γ ι α  τ η ν  α ν ά δ ε ι ξ η  α ν α δ ό χ ο υ  γ ι α  τ η ν  ε ρ γ α σ ί α  

« Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η ,  Α Π Ο Κ Ο Μ Ο Ι ∆ Η ,  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α  Κ Α Ι  

∆ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Λ Υ Μ Α Τ Ο Λ Α Σ Π Η Σ  Τ Ω Ν  Ε . Ε . Λ .  

Τ Η Σ  ∆ . Ε . Υ . Α .  Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι ∆ Α Σ  »  

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ  

7 2 . 6 1 9 , 2 0 €  µ ε  Φ . Π . Α .  κ α ι  5 9 . 0 4 0 , 0 0 €  χ ω ρ ί ς  Φ . Π . Α .  

ΆΡΘΡΟ 1: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

1.01. Το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για τη δηµοπράτηση, την εκτέλεση της σύµβασης, έλαβε υπόψη 

τα παρακάτω νοµοθετήµατα: 

1.01.01. Τις διατάξεις του Π∆ 28/80 όπως ισχύουν. 

1.01.02. Την µε αρ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010  

µε την οποία ορίστηκαν τα χρηµατικά όρια διεξαγωγής για την εκτέλεση υπηρεσιών 

/εργασιών σύµφωνα µε το Π∆ 28/80. 

1.01.03. Τις διατάξεις του Ν3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και συγκεκριµένα το 

άρ.209, παρ.1., όπως συµπληρώθηκε µε το Ν. 3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263α’/23-12-2008) και 

όπως ισχύουν σήµερα 

1.01.04. Το Ν3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

1.01.05. Την ανάγκη της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την εκτέλεση των εργασιών «  ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. 

ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ», όπως αναλυτικά αναφέρονται και περιγράφονται 

στις Τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 150/2013 έκθεσης της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

1.01.06. Την υπ’ αρ. 151/2013 Απόφαση του ∆.Σ. περί δέσµευσης πιστώσεως για την εν λόγω 

εργασία και απόφαση ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, την κατάρτιση των όρων της 

παρούσας διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων, του τεύχους τεχνικών 

δεδοµένων, της επιτροπής διαγωνισµού που εγκρίθηκαν µε την 151/2013 απόφαση 

∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

1.01.07. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 

της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Προεδρικού διατάγµατος, 

Υπουργικής απόφασης, κ.λπ.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση 

εργασίας της παρούσας διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.02.  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Κύριος του Έργου είναι η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι η ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

Προϊσταµένη Αρχή είναι  το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

∆/νουσα Υπηρεσία είναι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό είναι η  ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ στην οποία θα κατατεθούν οι 

προσφορές.  

 
 

∆/νση ΚΡΑΝΙ∆Ι 
 Ταχ. Κωδ. 21300 
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Τηλ. 2754022945, 2754022972 

Fax 2754023391 

Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των κειµένων διατάξεων, 

ή η µεταστέγαση τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή 

της σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα 

υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. 

1.03.  ΟΡΟΙ 

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την 

αντίστοιχη σηµασία: 

Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που προτίθεται να λάβει µέρος 

στην παρούσα διαδικασία 

∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή είτε η 

µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών 

προσώπων. 

Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά την 

υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά. 

Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

ΆΡΘΡΟ 2: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί: 

Στον ελληνικό τύπο: 

σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού, ή 

µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού, 

Στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., 

πέντε µέρες πριν την τελευταία δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας βαρύνουν 

τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε το πρώτο τιµολόγιο της εργασίας. 

ΆΡΘΡΟ 3:  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.01. Η παρούσα διακήρυξη, τα τεύχη δηµοπράτησης και το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, 

που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους διατίθενται από τα γραφεία της Τ.Υ. 

της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Κρανίδι, Τ.Κ.21300, τηλ.:2754029099, 2754021333. (αρµόδιος 

υπάλληλος Ιωάννα Μερεµέτη). 

3.02. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το 

διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο τρεις 

εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

3.03. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται και ταχυδροµικά ή και ηλεκτρονικά, µετά από 

αποστολή σχετικής αίτησης στη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (µε πλήρη στοιχεία των ενδιαφεροµένων) 

και την καταβολή του ποσού των 10,00€ (δέκα ευρώ). 

ΆΡΘΡΟ 4: ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4.01. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ., από την αρµόδια επιτροπή 

διαγωνισµού, στη διεύθυνση: Κρανίδι, Τ.Κ.21300. 

4.02. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό 

ορίζεται η 10 ∆εκεµβρίου 2013 (10-12-13), ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του 

διαγωνισµού 10:00π.µ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30π.µ. 

ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν αναδειχθεί µειοδότης ή αποβεί άγονος ο διαγωνισµός θα 

διενεργηθεί την 17∆εκεµβρίου 2013 (17-12-13), ηµέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 

του διαγωνισµού 10:00π.µ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30π.µ. µε 

τους ίδιους όρους. 
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Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν 

τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σε αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

5.01. ΤΙΤΛΟΣ 

«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ». 

5.02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 72.619,20€ (εβδοµήντα δύο χιλιάδες 

εξακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά) και αναλύεται σε: 

∆απάνη Εργασιών 59.040,00€ (πενήντα εννέα χιλιάδες σαράντα ευρώ). 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 13.579,20€ (δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα 

εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά). 

5.03. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το έργο χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2013 και συγκεκριµένα τον κωδικό 

προϋπολογισµού 61-03-70-00, µε αιτιολογία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

5.04. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών αποτελούν: 

Οι µονάδες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Κρανιδίου, στον Κάµπο Κρανιδίου, 

Οι µονάδες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Ερµιόνης, στο Κρόθι Ερµιόνης, 

και τα αντλιοστάσια των αποχετευτικών δικτύων που καταλήγουν στις 

προαναφερόµενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

5.05. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες ή µέχρι 

την εξάντληση του συµβατικού ποσού και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης. Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα 

πρέπει να εκτελούνται καθηµερινά σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

ΆΡΘΡΟ 6: ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών που 

νοµιµοποιούνται για να εκτελούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στην 

παρούσα διακήρυξη και την 150/2013 έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας, και είναι εγγεγραµµένοι 

σε οικείο επιµελητήριο. 

Η νοµιµοποίηση εκτέλεσης των εργασιών αποδεικνύεται µε σχετική περιβαλλοντική άδεια, από 

το Φ.Ε.Κ. καταστατικού και τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης κατά την εγγραφή της σε οικείο 

επιµελητήριο. 

ΆΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 

οικονοµική προσφορά τους στον φάκελο των δικαιολογητικών τα εξής: 

7.01. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, 

κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του Π.∆. 609/85, εγγυητικές επιστολές 

συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, 

που ανέρχεται στο ποσό των 1.190,00€ (χίλια εκατόν ενενήντα ευρώ). 

Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφής γραµµατίου του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφής εγγυητικής επιστολής 

ανεγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που 

περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

• Τον εκδότη. 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
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• Τον αριθµό της εγγύησης. 

• Τον κύριο του έργου (∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ) προς τον οποίο θα απευθύνεται. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 

κοινές υπέρ όλων των µελών της. 

• τον τίτλο του έργου «  ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ». 

• την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί δύο (2) µήνες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

∆ηλαδή συνολικά οκτώ (8) µήνες. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η 

ανάθεση της σύµβασης, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 

εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, 

επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

7.02. Υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο της υπογραφής του Ν. 1599/86 ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου, ή αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία θα αναφέρεται: 

• Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το 

αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που 

αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 

• Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµοσίου τοµέα. 

• ∆εν έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συµβάσεως εκτέλεσης παρόµοιου έργου 

εις βάρος τους λόγω επαγγελµατικού παραπτώµατος από οιοδήποτε ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή 

άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

• ∆εν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς 

του ∆ηµοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού να 

αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισµού. 

• ∆εν τους έχει επιβληθεί ποινή /περικοπή για πληµµελή συµβατική εκτέλεση 

παροµοίων εργασιών εις βάρος τους από οιοδήποτε ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή άλλο 

νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τους οποίους τους έχει 

ανατεθεί η εκτέλεση παροµοίων εργασιών. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί 

ποινή προστίµου να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι επιβολής. 

• ∆εν συµµετέχουν σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 

της κοινής δράσης της 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

• ∆ε συµµετέχουν σε δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 

πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής 

δράσης της 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου, 

• ∆ε συµµετέχουν σε απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε 

την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

• ∆ε συµµετέχουν σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
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• Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του 

δηµοπρατούµενου έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα 

του έργου και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και σύµφωνα µε την 

τεχνική & οικονοµική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται (τους 

όρους της διακήρυξης) πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά 

αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται. 

• Ότι είναι σε θέση να προβούν στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατά την 

ηµεροµηνία που ορίζεται από την διακήρυξη. 

• Ότι θα καλύψουν τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. µε όλη την απαραίτητη τεχνική υποδοµή για την 

απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών σε όλη την διάρκεια της σύµβασης. 

• Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό 

δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Ότι η προσφορά τους ισχύει για έξι (6) µήνες. 

• Ότι δηλώνουν επακριβώς τα οικεία επιµελητήρια και επαγγελµατικές ενώσεις 

(αναγραφή αυτών), στα οποία είναι εγγεγραµµένοι και για τις οποίες καταθέτουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά- πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 

• Ότι όλα τα υποβαλλόµενα και αναφερόµενα στην προσφορά τους στοιχεία είναι 

αληθή. 

Η ζητούµενη δήλωση θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 

διαγωνιζόµενου (φυσικά πρόσωπα) ή του νοµίµου εκπροσώπου (νοµικά πρόσωπα, 

συνεταιρισµός, ένωση / κοινοπραξία). 

Σε περίπτωση συµµετοχής υπό µορφής ένωσης ή κοινοπραξίας η ζητούµενη δήλωση 

θα υποβάλλεται από και για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

7.03. ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής. Πιστοποιητικό του οικείου 

επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

7.04. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (πρωτότυπο) του τελευταίου τριµήνου (3µήνου) ή 

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

7.05. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου (3µήνου), από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν ευρίσκονται: 

σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 

κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει 

από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

7.06. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελµατικές ενώσεις, ώστε να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

7.07. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή, ώστε να προκύπτει ότι 

είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.08. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν 

εργοδοτικές εισφορές για το απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό ή ότι δεν 

απασχολεί προσωπικό. 
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7.09. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.10. οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε επίδειξη της ταυτότητας τους. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά εντός του «φακέλου δικαιολογητικών». 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

7.03. ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου 

ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.04. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (πρωτότυπο) του τελευταίου τριµήνου (3µήνου) ή 

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

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

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

7.05. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους, 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου (3µήνου), από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν 

ευρίσκονται: 

σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 

κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει 

από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της χώρας τους. 

7.06. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελµατικές ενώσεις, ώστε να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

7.07. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή, ώστε να προκύπτει ότι 

είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.08. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 

συµβολαιογράφου, ή αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη 

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία να δηλώνει όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εργοδοτικές εισφορές 

για το απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό ή ότι δεν απασχολούν προσωπικό. Σε 

περίπτωση ηµεδαπών προσώπων από τον νόµιµο εκπρόσωπο. 

7.09. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.10. οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε επίδειξη της ταυτότητας τους. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 
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βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά εντός του «φακέλου δικαιολογητικών». 

 

ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

7.03. ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, 

µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 

7.04. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (πρωτότυπο) του τελευταίου τριµήνου (3µήνου) ή 

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου (ανάλογα µε την νοµική µορφή αφορά 

στους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο ή/και τους Εντεταλµένους Συµβούλους σε περίπτωση Α.Ε.) δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

7.05. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου (3µήνου), από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν ευρίσκονται: 

σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 

κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, και 

υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει 

από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

7.06. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελµατικές ενώσεις, ώστε να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

7.07. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή, ώστε να προκύπτει ότι 

είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.08. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει ο νόµιµος εκπρόσωπος 

τους όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 

καταβάλουν εργοδοτικές εισφορές για το απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό ή ότι 

δεν απασχολούν προσωπικό. Σε περίπτωση ηµεδαπών προσώπων από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο. 

7.09. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις εισφορές τους 

κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.10.  

7.10.01. Τα αντίγραφα δηµοσιεύσεων ΦΕΚ στα οποία έχουν καταχωρηθεί η σύσταση τους και 

όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού (σε περίπτωση Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή 

επικυρωµένο αντίγραφο του νόµιµα δηµοσιευµένου καταστατικού του διαγωνιζόµενου 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του (στις λοιπές περιπτώσεις νοµικών προσώπων). 

7.10.02. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει την εταιρία περί τροποποιήσεων 

του καταστατικού της, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.10.03. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ., ο 

εκπρόσωπος και τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωµα να δεσµεύουν µε 

την υπογραφή τους το διαγωνιζόµενο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν 

αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, ανάλογα µε τη νοµική µορφή των 

διαγωνιζόµενων.  
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7.10.04. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου τους, µε την οποία 

θα εγκρίνεται η συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και µε την οποία θα 

ορίζεται εκπρόσωπος τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

την προσφορά καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγισή της 

σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού. Το σχετικό έγγραφο αποφάσεως θα φέρει βεβαίωση 

του γνήσιου της υπογραφής αυτού που, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, εκδίδει 

ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή 

συµβολαιογράφο. 

7.10.05. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε επίδειξη της 

ταυτότητας των.  

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά εντός του «φακέλου δικαιολογητικών». 

 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

7.03. ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου 

ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.04. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (πρωτότυπο) του τελευταίου τριµήνου (3µήνου) ή 

ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου (ανάλογα µε 

την νοµική µορφή αφορά στους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή/και τους Εντεταλµένους Συµβούλους σε περίπτωση Α.Ε.) 

δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

7.05. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας τους, 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου (3µήνου), από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν 

ευρίσκονται 

σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, πτώχευσης, εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, ούτε υπό οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 

κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

υπό διαδικασία λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητας τους, 

παύσης πληρωµών, συνδιαλλαγής, κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αποφάσεως 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία που προκύπτει 

από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες 

νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στο δίκαιο της χώρας τους. 

7.06. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις 

επαγγελµατικές ενώσεις της χώρας τους, ώστε να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 

προς τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισµού.  

7.07. Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας από αρµόδια αρχή της χώρας τους, ώστε 

να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.08. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωσης ενώπιον αρµόδιας αρχής ή 

συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα τους δεν προβλέπεται ένορκη υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού, στην οποία να δηλώνει ο νόµιµος εκπρόσωπος τους όλους 

τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν 

εργοδοτικές εισφορές για το απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό ή ότι δεν 
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απασχολούν προσωπικό. Σε περίπτωση ηµεδαπών προσώπων από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο. 

7.09. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης της χώρας τους που δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

εισφορές τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

7.10.  

7.10.01. Το καταστατικό ίδρυσης τους µε όλες τις τροποποιήσεις του και υπεύθυνη δήλωση 

του νοµίµου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις. 

7.10.02. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής, που εποπτεύει την εταιρία σύµφωνα µε τους 

νόµους του κράτους της έδρας της περί τροποποιήσεων του καταστατικού της, το 

οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

7.10.03. Έγγραφο από την αρµόδια αρχή της χώρας τους από το οποίο να προκύπτει η 

καταχώρηση τους στα οικεία µητρώα και ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία 

∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού. 

Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου τους, µε την οποία 

θα εγκρίνεται η συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και µε την οποία θα 

ορίζεται εκπρόσωπος τους για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 

την προσφορά καθώς και να καταθέσει αυτήν και να παραστεί στην αποσφράγισή της 

σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού. 

7.10.04. Το σχετικό έγγραφο αποφάσεως θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής αυτού 

που, σύµφωνα µε το καταστατικό τους, εκδίδει ακριβές αντίγραφο των πρακτικών από 

αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  

7.10.05. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως µε επίδειξη της 

ταυτότητας τους.  

Όλα τα ανωτέρω ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα 

στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει, επί ποινή  αποκλεισµού, να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της 

υπογραφής. 

Σε περίπτωση που στη χώρα τους ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση τους ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

µε υπεύθυνη δήλωση τους ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας τους στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν βρίσκονται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

µαζί µε την προσφορά τους εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Σε περίπτωση κοινοπραξιών τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν για κάθε µέλος της 

κοινοπραξίας. 

Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλει προσφορά. Στην περίπτωση που της ανατεθεί το έργο, θα υποχρεωθεί από τη 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ως αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί µε ορισµένη νοµική µορφή, έτσι ώστε να είναι 

ικανοποιητική, άρτια και σύννοµη η εκτέλεση της σύµβασης. 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή 

εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

Συµπληρωµατικά πρέπει να κατατεθεί: 

7.11. συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

7.11.01. να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία 

7.11.02. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που 

αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς, αν 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ, σ.11/20 

αναφέρεται κάτι τέτοιο στην προσφορά, να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

7.11.03. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της για τη 

συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

7.11.04. να ορίζεται ο αντίκλητος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

Σε περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί η κοινοπραξία µία υπεύθυνη δήλωση, µε την 

οποία θα δεσµεύεται να περιβληθεί µε ορισµένη νοµική µορφή, έτσι ώστε να είναι 

ικανοποιητική, άρτια και σύννοµη η εκτέλεση της σύµβασης. 

7.12. πράξη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από 

το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους στην Ένωση / 

Κοινοπραξία και στο διαγωνισµό. 

Σε περίπτωση, που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ως Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το 

χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 

εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και 

να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατα της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 

των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. που θα 

αποφασίσει σχετικά. Εάν η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε 

προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που κρίθηκε/αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. Σε 

κάθε περίπτωση ο αντικαταστάτης, θα εγκριθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα αναγράφει τις παρακάτω ενδείξεις ευκρινώς: 

• τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (την επωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, 

τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων 

των µελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας). 

•  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 

• ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ 

• «» (τίτλος) 

• Η ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την 

κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 

Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

8.03. Φάκελος µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο προηγούµενο άρθρο. 

8.04. Σφραγισµένος φάκελος, επί ποινή αποκλεισµού, µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.  

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια και συµµετοχή στο διαγωνισµό πρέπει να είναι 

στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση. 

ΆΡΘΡΟ 9: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Μέσα στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχεται συµπληρωµένο το επίσηµο έντυπο 

προσφοράς της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Οι συµπληρώσεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 

διορθώσεις. 

Η οικονοµική προσφορά θα περιέχει το τελικό συνολικό ποσό αριθµητικά και ολογράφως (µε και 

χωρίς Φ.Π.Α.) 
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Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από τον πάροχο των υπηρεσιών ή σε περίπτωση σύµπραξης ή 

κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη, κάθε άλλο 

κόστος που είναι δυνατόν να τις επιβαρύνει, οι κατά νόµο κρατήσεις κ.λπ. Ειδικές δαπάνες που 

πιθανόν πραγµατοποιήσει ο ανάδοχος για λογαριασµό της αναθέτουσας αρχής βαρύνουν τον 

ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. 

∆ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές: 

• ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευθούν ή που περιέχουν διορθώσεις που τις καθιστούν 

ασαφείς. 

• εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

• Μη υπογεγραµµένες αρµοδίως. 

ΆΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό για διάστηµα έξι (6) 

µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου ισχύς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του 

διαγωνισµού. 

Η  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύς των προσφορών µε τη σύµφωνη γνώµη 

του υπό ανάδειξη µειοδότη. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη 

γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου και τα συµβατικά τεύχη. 

11.03. Οι προσφορές υποβάλλονται, αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση εταιρειών αυτοπροσώπως 

από το νόµιµο εκπρόσωπο, στην αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού κατά την οριζόµενη 

ηµεροµηνία και ώρα. 

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

11.05. Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 

χωρίς να ανοιχτούν. 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν, και της 

νοµιµότητας της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία 

υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο ως εξής :  

12.03. Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν, της νοµιµότητας της διενέργειας ως 

προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών υποβάλλονται, στην 

επιτροπή διαγωνισµού µε αρ. πρωτ., κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού και 

µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα ή της επόµενης εργάσιµης µέρας κοινοποίησης του 

αποτελέσµατος- πρακτικού της επιτροπής µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον 

διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 

διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

του διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ένσταση κατά συµµετοχής 

διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 

12.04. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική 

απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα 

καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό 

ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από και η σχετική απόφαση εκδίδεται 

το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής 

ενστάσεων. 

12.05. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. 
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

ΆΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

13.03. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα 

λήξης της προθεσµίας της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των 

προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιό της, 

καταγράφονται οι διαγωνιζόµενοι και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, εκτός 

συνεχίζεται η επίδοση προσφορών χωρίς τη διακοπή της. Η λήξη παράδοσης των 

προσφορών γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 

διαγωνισµού. 

13.04. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής 

συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και του 

φακέλου των δικαιολογητικών, κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό 

τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική 

προσφορά παραµένει σφραγισµένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός 

του κυρίως φακέλου. Όλα τα περιεχόµενα του φακέλου προσφοράς του 

διαγωνιζόµενου καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο 

διαγωνισµό µονογράφονται (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η 

πληρότητά τους) από όλα τα µέλη της Επιτροπής και αριθµούνται µε τον αύξοντα 

αριθµό του διαγωνιζόµενου. 

13.05. Ελέγχεται η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της 

αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος - µέλος της Ε.Ε., του 

Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες 

συµβάσεις), το πρωτότυπο του πτυχίου και επιστρέφεται άµεσα στο διαγωνιζόµενο. 

13.06. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των προσφορών, οι 

παρευρισκόµενοι µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση 

συνεχίζεται µυστικά. Η Επιτροπή συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε για αυτούς που τυχόν αποκλειστούν σε 

αυτή φάση του διαγωνισµού, έχοντας υπόψη την παρούσα διακήρυξη και την σχετική 

Νοµοθεσία. 

13.07. Σε δηµόσια συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισµού θα ανακοινώσει τους ∆ιαγωνιζόµενους 

που αποκλείονται από την παραπέρα διαδικασία του ∆ιαγωνισµού. 

13.08. Στη συνέχεια σε δηµόσια συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές των 

∆ιαγωνιζόµενων που έγιναν αποδεκτοί και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

µέλη της επιτροπής διαγωνισµού. Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα ανακοινώσει τα 

στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς εκάστου ∆ιαγωνιζόµενου, και γράφονται οι τιµές 

στο πρακτικό του διαγωνισµού ανακινούµενες µεγαλόφωνα. 

Οικονοµικές προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή ή τις µονογραφές του 

διαγωνιζόµενου ή που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης 

απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι οικονοµικές προσφορές που είναι αόριστες/ 

ασαφείς και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν σε κάποιο σηµείο τους αποκλίσεις 

ή σοβαρή αντίθεση προς τους όρους της διακήρυξης και ανακοινώνονται τα επιµέρους 

στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 

13.09. Ανάδοχος (προσωρινά) ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος που προσφέρει την 

χαµηλότερη τιµή. Προς τούτο θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τα 

µέλη της Ε∆Α∆ καθώς και από τον προσωρινό ανάδοχο.  

13.10. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. 

13.11. Σε περίπτωση που ο µειοδότης στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αρνείται ή µε κάθε 

τρόπο αποφεύγει την υπογραφή του πρακτικού, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και η εγγύηση συµµετοχής του περιέρχεται στον Κύριο του 

έργου χωρίς διαδικασία και µε όλες τις συνέπειες που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία. 

ΆΡΘΡΟ 14: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η Προϊσταµένη Αρχή εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή 

µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας. 
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Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους πλην του µειοδότη. 

Στο µειοδότη που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα  µε το άρθρο 26 του Π∆ 

28/80 που περιλαµβάνει τουλάχιστον το περιεχόµενο του έργου, την τιµή, την συµφωνία της 

κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων 

αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσµία υπογραφής της 

σύµβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει την σύµβαση ή δεν 

προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της Ε∆Α∆ εκτός εάν αυτό συνέβη µε ευθύνη του Κύριο του 

έργου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα 

στο πρωτόκολλο της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

ΆΡΘΡΟ 15: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί του συµβατικού τιµήµατος, που ανέρχεται στο ποσό των 2.960,00€ (δύο χιλιάδες 

εννιακόσια εξήντα ευρώ) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε τον χρόνο εκτέλεσης του 

συµβατικού αντικειµένου, προσαυξηµένου κατά δύο (4) µήνες. (δεκαέξι (16) µήνες). 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφής γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφής εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης Τράπεζας που 

λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα 

πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : 

• Τον εκδότη. 

• Τον αριθµό της εγγύησης. 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον κύριο του έργου ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ προς τον οποίο θα απευθύνεται. 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση (5% επί του συµβατικού τιµήµατος). 

• Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο 

(4) µήνες µετά την λήξη του συµβατικού αντικειµένου. (δεκαέξι (16) µήνες) 

• Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 

µελών της. 

• Τον τίτλο του έργου «  ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ». 

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 

της διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από 

σχετική απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και εφόσον συντρέχει ουσιαστικός λόγος, που 

τεκµηριώνεται από τη σύµβαση ή τα τεύχη δηµοπράτησης. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται, σε δύο µήνες µετά την περάτωση και παραλαβή του 

συµβατικού αντικειµένου. 

ΆΡΘΡΟ 16: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύµβαση, είναι τα αναφερόµενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 
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16.03. Η παρούσα ∆ιακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές της 150/2013 µελέτης. 

16.04. Το συµφωνητικό. 

16.05. Η Οικονοµική Προσφορά. 

16.06. Το τιµολόγιο της µελέτης. 

16.07. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

16.08. Το τεύχος τεχνικών δεδοµένων 150/2013. 

Όταν δεν προβλέπεται ρητώς ή υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των συµβατικών τευχών, υπερισχύουν οι 

ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας 

ΆΡΘΡΟ 17: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

17.03. Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας αποτελεί η 150/2013 µελέτη της τεχνικής 

υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (Συγγραφή υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων). 

17.04. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, που αφορούν την παρούσα 

διακήρυξη για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. Σε καµία 

περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και 

αναγκών, για περιπτώσεις προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών που 

προβλέπονται στην παρούσα. 

17.05. Η διακήρυξη αυτή αφορά τις εργασίες για τη ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

17.06. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

17.06.01. Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και οι 

οδηγίες για την εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από 

τους επιβλέποντες της σύµβασης. 

Ο διευθύνουσα υπηρεσία- τεχνική υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωµα να 

απαγορέψει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου, µηχανήµατος ή προσώπου που κρίνει 

ακατάλληλο ή ότι δεν παρέχει ασφάλεια στις εγκαταστάσεις, εργασίες και 

εργατοτεχνικό προσωπικό. 

17.06.02. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται µε αυτή την έκθεση πρέπει να ικανοποιούν πλήρως 

τις αποφάσεις και τους όρους που έχουνε τεθεί από την ελληνική νοµοθεσία, τις 

απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύουν 

σήµερα. 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να 

εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και τα 

αναγραφόµενα στα δελτία εντολής. 

Η εκτέλεση των εργασιών, γενικά ορίζεται σε επτά ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ηµέρα έκδοσης του δελτίου εντολής, εκτός αν πραγµατοποιηθεί διαφορετική συµφωνία 

µεταξύ αναδόχου και ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το ΦΕΚ 

1909Β/2003 (και να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια) και συγκεκριµένα για τα 

απόβλητα µε κωδικό 19 08 05 και τα βοθρολύµατα, τα οποία θα φορτώνει και θα 

συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ και θα τα µεταφέρει για 

ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση.  

17.06.03. Αν αποδειχθεί από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ ή από τρίτο, ότι ο ανάδοχος δεν είναι 

σύννοµος όσον αφορά τις εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα, τότε ο 

ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος. 

17.06.04. Υποχρεώσεις του αναδόχου αποτελούν:  

• Οι εργασίες φόρτωσης της λυµατολάσπης, από το σηµείο που θα του υποδείξει η 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν τα µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, 

την υποδοµή και το προσωπικό που απαιτείται για την συλλογή της λυµατολάσπης.  

• Ο καθαρισµός και η απολύµανση των µέσων, των µηχανηµάτων, των εργαλείων 

αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

• Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των ΕΕΛ, εφόσον έχει διασκορπιστεί η 

λυµατολάσπη κατά την διάρκεια της φόρτωσή της και της αποµάκρυνσης της.  

• Η ζύγιση των υλικών, που θα πραγµατοποιείται µε υπόδειξη της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε 

τοπική ζυγιστική διάταξη. 
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• Η συµπλήρωση και υπογραφή των σχετικών στελεχών του τριπλοτύπου που 

προβλέπει η Οικ. 129043/4345 από τον ανάδοχο (ή νόµιµο εκπρόσωπο αυτού) και 

από τη ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

• Η εγκατάσταση συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης (π.χ. 

βιογεννήτριες/ δοσοµετρικές αντλίες απόθεσης βακτηριδίων για διάσπαση λυµάτων) 

στα αντλιοστάσια της Ε.Ε.Λ. Ερµιόνης και στην υποδοχή βοθρολυµάτων της Ε.Ε.Λ. 

Κρανιδίου. 

• Η αναφορά των µηνιαίως καταναλωµένες ποσότητες και ποιότητες των δραστικών 

συστατικών (π.χ. βακτήρια, ουσίες κλπ) του συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας 

λυµατολάσπης. 

• Η ασφαλής και έννοµη διαχείριση ή και απόθεση της λυµατολάσπης, βαρύνει τον 
ανάδοχο και αποτελεί συµβατική του υποχρέωση. 

ΆΡΘΡΟ 18: ΕΝΤΟΛΕΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

18.03. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Συµβατική αµοιβή του αναδόχου είναι η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του, την 

οποία θα εγκρίνει το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

18.04. ΕΝΤΟΛΕΣ 

Ο ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε εντολή της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ για 

συλλογή λυµατολάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ. 

Το µέγιστο χρονικό διάστηµα απόκρισης για τη φόρτωση της λυµατολάσπης (και 

γενικώς ανταπόκρισης) ορίζεται σε επτά ηµερολογιακές ηµέρες από την στιγµή της 

παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο. Η εντολή δίδεται γραπτώς (π.χ. µέσω 

µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ ή εντύπου) σε διεύθυνση που έχει 

δηλώσει ο ανάδοχος, οπωσδήποτε το αργότερο την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

Για την έκδοση κάθε δελτίου εντολής, θα υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία το 

τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης (µαζί µε το έντυπο των ζυγίσεων) που προβλέπει 

η Οικ. 129043/4345, το οποίο θα επιστέφεται στη ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. µετά την συµπλήρωσή 

του από την εγκατάσταση παραλαβής. Η πιστοποίηση των ποσοτήτων της 

λυµατολάσπης και η µεταβίβαση της κατοχής της λυµατολάσπης εις τον ανάδοχο θα 

γίνεται µέσω του τριπλότυπου εντύπου. 

18.05. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

Για την πληρωµή του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει µηνιαίως τιµολόγια, µε αξία 

το ένα δωδέκατο της προσφοράς του κατά τον διαγωνισµό. 

Στα τιµολόγια αναγράφονται οι ποσότητες λυµατολάσπης που απέκτησε κατά τον χρόνο 

αναφοράς του τιµολογίου, το πληρωτέο ποσό και ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μαζί µε το τιµολόγιο υποβάλλονται υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί ακριβούς 

ζυγίσεως, ότι έχει διαθέσει, ή/ και απορρίψει, ή/ και διαχειριστεί τη λυµατολάσπη, 

πλήρως συµµορφούµενος µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται και 

ο τρόπος διαχείρισης της λυµατολάσπης. 

18.06. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Για την πληρωµή του ο ανάδοχος θα υποβάλει αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλπ), όταν πρόκειται για  νοµικό  πρόσωπο. Οι συµπράξεις και 

κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους.) και 

ό,τι άλλο νόµιµο δικαιολογητικό απαιτηθεί από την οικονοµική υπηρεσία της 

∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

Οι ΠΛΗΡΩΜΕΣ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µετά από την 

έγκρισή τους και αφού έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες και εγκρίσεις 

που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία. 
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Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και µετά 

των σχετικών εγκρίσεων, πέραν των ισχυόντων προθεσµιών εφαρµόζονται τα 

οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία για τόκους υπερηµερίας 

18.07. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 

18.08. ΝΟΜΙΣΜΑ 

Τα τιµολόγια, οι λογαριασµοί και οι πληρωµές θα είναι σε εκφρασµένα σε ευρώ και 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

ΆΡΘΡΟ 19: ΛΟΙΠΑ 

19.03. Η επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η σύµβαση και όλα τα έγγραφα 

επικοινωνίας οφείλουν να συντάσσονται στην ελληνική. 

19.04. Η ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής της σύµβασης ως προς την 

ποσότητα και διάρκειά της µέχρι 30%, µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 151/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κρανίδι, 29-10-2013  Κρανίδι, …..-…..-201.. 

Η ∆/ντρια της Τ.Υ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  Η πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.ΕΡ.  

 
 
 

Ιωάννα Μερεµέτη 

  

 
Αγγελική Αλεβίζου 
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∆∆∆ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    

ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ∆∆∆ ΑΑΑ ΣΣΣ  

  

  Κ ρ α ν ί δ ι ,  … … - … … - … … … …  

  Α ρ .  Π ρ ω τ :  … … … …  

  
ταχ. δ/ση: 

τηλ.: 
fax.: 

e-mail: 
http:// 

 

ΚΡΑΝΙ∆Ι, 21300 
27540 22945,22972 
27540 23391 
dkranid@otenet.gr, 
www.deyaer.wordpress.com 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ 

  ΠΡΟΣ: τη ∆.Ε.Υ.Α. Ερµιονίδας 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)   

ΕΠΩΝΥΜΟ :   Σας παρακαλώ: 

ΟΝΟΜΑ :    

Όνοµα πατέρα :   Να µου χορηγήσετε τα συµβατικά τεύχη του 

διαγωνισµού «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» 

Αναλυτικά: 

∆ιακήρυξη, 

τεύχος τεχνικών δεδοµένων, συγγραφή 

υποχρεώσεων, προϋπολογισµός και 

έντυπο υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

Καταβάλλω το ποσό των 10,00€ (δέκα 

ευρώ)€ για την παραλαβή των συµβατικών 

τευχών. 

 

Επ/µο πατέρα :   

Όνοµα µητέρας :   

Επ/µο µητέρας :   

Ηµ/νία γέννησης :   

Επάγγελµα :   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)  

Τηλέφωνο :   

Κινητό :   

fax :   

e-mail :   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

Κοινότητα :   

Τ.Κ.  :   

Περιοχή :   

   

    

   

   

   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Α.Φ.Μ.  :   

∆.Ο.Υ.  :   

Αρ. ∆. Ταυτ/τας :   ……… αιτ…… 

Ηµ/νία Έκδ. :    

Εκδ. Αρχή :   (σφραγίδα / υπογραφή) 
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∆∆∆ ... ΕΕΕ ... ΥΥΥ ... ΑΑΑ ...    

ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ∆∆∆ ΑΑΑ ΣΣΣ  

  

  Κ ρ α ν ί δ ι ,  … … - … … - … … … …  

  Α ρ .  Π ρ ω τ :  … … … …  

  
ταχ. δ/ση: 

τηλ.: 
fax.: 

e-mail: 
http:// 

 

ΚΡΑΝΙ∆Ι, 21300 
27540 22945,22972 
27540 23391 
dkranid@otenet.gr, 
www.deyaer.wordpress.com 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΠΡΟΣ: τη ∆.Ε.Υ.Α. Ερµιονίδας 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)   

ΕΠΩΝΥΜΟ :   Σας παρακαλώ: 

ΟΝΟΜΑ :    

Όνοµα πατέρα :   Να µου χορηγήσετε το έντυπο υποβολής 

οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού 

«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΟΙ∆Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. 

ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ» 

Τα συµβατικά τεύχη αναλαµβάνω να τα 

αναπαράγω µε δικά µου έξοδα και ευθύνη. 

 

Επ/µο πατέρα :   

Όνοµα µητέρας :   

Επ/µο µητέρας :   

Ηµ/νία γέννησης :   

Επάγγελµα :   

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)  

Τηλέφωνο :   

Κινητό :   

fax :   

e-mail :   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  

Κοινότητα :   

Τ.Κ.  :   

Περιοχή :   

   

    

   

   

   

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Α.Φ.Μ.  :   

∆.Ο.Υ.  :   

Αρ. ∆. Ταυτ/τας :   ……… αιτ…… 

Ηµ/νία Έκδ. :    

Εκδ. Αρχή :   (σφραγίδα / υπογραφή) 

 
 


