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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                  Κυπαρισσία  25/05/2020 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                            Αρ. Πρωτ.:  1202 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

Δ/νση Δημαρχείου 2                                                                       

Τ.Κ. 24 500 

Τηλέφωνο 27610-62130 

FAX: 27610-62131 

Email:deyatrifylias@yahoo.gr                                    

ΑΦΜ:800171755-Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                             

Ορθή επανάληψη 

 

 

                                                                                                           ΠΡΟΣ:  COSMOTE A.E. –  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                                                                                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1069/1980 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως)  

2. Το Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

3. Το α8 ρθρο 43 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α /́01-08-2017) 
4. Της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006. 

5. Της ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΑΚ Β 1388/07-10-2005)  
6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργασίας και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που 

διέπει την εκτέλεση της παρούσας εργασίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

7. Την υπ’ αριθμ. 6/2020 Μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας 
8. Το υπ’ αριθμ. 746/24-03-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006478125) Πρωτογενές Αίτημα  

9. Το υπ’ αριθ. 16/31-3-2020 τεκμηριωμένο αίτημα ανάληψης δαπάνης της 
Αναπληρώτριας του Γενικού Διευθυντή.  

10. Το από 31.3.2020 σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης  
11. Την υπ’ αριθμ. 73/3.4.2020 ΑΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.  για την έγκριση της μελέτης και τη 

διάθεση πίστωσης  για την αποδέσμευση ποσού για τη νέα σύμβαση για την εν λόγω 

υπηρεσία. 
12. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1102/13.5.2020(ΑΔΑΜ: REQ006704760) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την Αναπληρώτρια του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας 
13. Την υπ άριθ. πρωτ. 1101/13.5.2020 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΠΜ3465ΘΠ4-3ΨΥ) 
     

 καλεί σε υποβολή προσφοράς για υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας: 

CPV: 64212000-5,  Απεριόριστη Ενδοεταιρική Επικοινωνία 2.000 λεπτά προς σταθερά και 2.000 

λεπτά προς κινητά          

CPV: 64212000-5,  Απεριόριστη Ενδοεταιρική επικοινωνία 
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     Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί με αποστολή σφραγισμένου φακέλου ή με αποστολή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  έως την Παρασκευή 29 Μαΐου  2020 και ώρα 10:00π.μ.  στο 

γραφείο του πρωτόκολλου της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας στη διεύθυνση  Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας 

αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη δήλωση περί λευκού ποινικού μητρώου. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται 

αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 

Ν.4605/2019) 

2) Φορολογική ενημερότητα. 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα ως εργοδότης. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα ως μη μισθωτός ασφαλισμένος (αφορά φυσικά πρόσωπα). 

Τα πιστοποιητικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής τους, αλλιώς , στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από  την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 Ν.4605/2019). 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται από την κα. Ψιλογαλάνη Παναγιώτα τηλέφωνο 

επικοινωνίας 27610-62130. 

Παρακάτω ακολουθεί η τεχνική περιγραφή για την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1.  Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση  της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας για 
την Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. 
2.  Η ανάθεση δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης 
κάνοντας χρήση του άρθρου 328 του Ν.4412/2016. 

 

 Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 10.725,36 €  
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), θα καλυφθεί από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, 
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2020 και θα προβλεφθεί στους 
προϋπολογισμούς των ετών 2021 και 2022. 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.03.00 «Τηλεφωνικά έξοδα» και τον Κ.Α. 
54.00.00 «Φ.Π.Α.».  
Για το έτος 2020 η δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.03.00 «Τηλεφωνικά έξοδα είναι 
ποσού 3.604,6 ευρώ και ο Φ.Π.Α. Της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 54.00.00 «Φ.Π.Α.»  
είναι ποσού 864,30 ευρώ .  
Για το έτος 2021 η δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.03.00 «Τηλεφωνικά έξοδα είναι 
ποσού 4.325,52 ευρώ και ο Φ.Π.Α. της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 54.00.00 «Φ.Π.Α.»  
είναι ποσού 1.037,16 ευρώ.  
Για το έτος 2022 η δαπάνη που θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.03.00 «Τηλεφωνικά έξοδα είναι 
ποσού.720,92 ευρώ και ο Φ.Π.Α. Της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 54.00.00 «Φ.Π.Α.»  είναι 
ποσού 172,86 ευρώ.  
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για την Δ.Ε.Υ.Α. 

Τριφυλίας με τα εξής μηνιαία προγράμματα 

1) Πρόγραμμα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας: 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 2.000 

ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ. 



3 

 

2) Πρόγραμμα Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας: 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 2.000 

ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ. 

3) Γενικός Διευθυντής  της  Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ. 

4) Προϊστάμενος Ύδρευσης  της  Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ. 

5) Προϊστάμενος Αποχέτευσης  της  Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ. 

6) Κλιμάκιο υδραυλικών στην Δ.Ε. Κυπαρισσίας:  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

7) Κλιμάκιο υδραυλικών στην Δ.Ε. Γαργαλιάνων:ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

8) Κλιμάκιο υδραυλικών στην Δ.Ε. Φιλιατρών: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

9) Κλιμάκιο υδραυλικών στην Δ.Ε. Αετός: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10) Κλιμάκιο υδραυλικών στην Δ.Ε. Αυλώνας: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

11) Χειριστής Αποφρακτικού: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Για τα προγράμματα που περιλαμβάνει 2.000 λεπτά προς σταθερά και 2.000 λεπτά προς 
κινητά όταν πραγματοποιηθεί υπέρβαση του παραπάνω ορίου να υπάρχει φραγή 
εξερχομένων κλήσεων. 
 Η μελέτη αυτή συντάχθηκε με ενδεικτικές τιμές αγοράς για τις αναφερόμενες 
δραστηριότητες. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 

ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 

2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ 

 

64212000-5 5 55,64 278,2 

2 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

64212000-5 6 13,71 82,26 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 360,46 

Φ.Π.Α. 86,43 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(ΑΝΑ ΜΗΝΑ) 446,89 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(24 ΜΗΝΕΣ) 10725,36 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Ν.Π.Ι.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 

Κυπαρισσία, Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 
 
Αντικείμενο: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 2.000 

ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, 

2.000 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ 

 

64212000-5 5   

2 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

64212000-5 6   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ(ΑΝΑ ΜΗΝΑ)  

Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(ΑΝΑ ΜΗΝΑ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(24 ΜΗΝΕΣ)  

 

 

Ο προσφέρων 

 

 

(υπογραφή – σφραγίδα) 



5 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Ν.Π.Ι.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 

Κυπαρισσία, Δευτέρα 09 Μαρτίου 2020 

Αντικείμενο: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

Αντικείμενο μελέτης 

 

Η Τεχνική Περιγραφή αφορά την την ανάθεση  της παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας για 
την  της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. 

 
 

                                                                          ΑΡΘΡΟ 2Ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας θα ισχύουν οι διατάξεις : 

1) Του Ν.1069/1980 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως)  
 
2) Του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
 
3) Το άρθρο 43 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄/01-08-2017) 
4) Της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006. 
5) Της ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΑΚ Β 1388/07-10-2005)  
6) Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργασίας και 
γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας 
εργασίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

Α) Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 

Β) Τεχνική Περιγραφή   

Γ) Η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

Δ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΆΡΘΡΟ 4Ο 

Χρονική Διάρκεια Προμήθειας  

Η χρονική διάρκεια της παροχής της υπηρεσία θα είναι για 24 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 5Ο 

Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών και 

μετά από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής που έχει εγκριθεί. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους 

υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχειρήσης όπου να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής, του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με 

αυτούς. 

2) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από τημ 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, υπόχρεοι για την υποβολή είναι: 

α) Τα φυσικά πρόσωπα  

β) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. Και Ε.Ε. 

γ) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. Και Ι.Κ.Ε. 

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

Α.Ε. 

3) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε 

αυτό η εγγραφή του και το επαγγελμά του και το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το 

ειδικό επαγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των εργασιών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος και θα έχει εκδοθεί το πολύ εξί (6) μήνες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

4) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχειρήσης όπου να δηλώνεται ότι: 

 είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά,  

δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση,σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 

αποφάσεις – πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.06.1997, 

σ. 1) 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54) , 2803/2000(Α΄48), (ΕΕ   C 316 27.11.1995, 

σ.48), 2002/475/ΔΕΥ(ΕΕ  L 309  της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ , Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ.1), 2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον Ν.4198/2013 

αντίστοιχα,  

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας,  

δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχειρησης απο δημόσιους διαγωνισμούς. 
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Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1) Απόσπασμα Ποινικού μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από τημ 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, υπόχρεοι για την υποβολή είναι: 

α) Τα φυσικά πρόσωπα  

β) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. Και Ε.Ε. 

γ) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. Και Ι.Κ.Ε. 

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

Α.Ε. 

2) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε 

αυτό η εγγραφή του και το επαγγελμά του και το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το 

ειδικό επαγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των εργασιών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος και θα έχει εκδοθεί το πολύ εξί (6) μήνες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

3) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ευθύνες Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις 

παροχές που θα ορίζονται από την σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο
 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η παρακολούθηση της υπηρεσίας θα γίνεται από το Οικονομικό τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α. 

Τριφυλίας.
 

ΆΡΘΡΟ 8ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 

ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΆΡΘΡΟ 10ο 

Πληρωμές Αναδόχου 

Για όλες τις συνδέσεις θα εκδίδεται για την Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας ένας συγκεντρωτικός μηνιαίος 

λογαριασμός για όλους τους χρήστες.  

Δικαιούχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και συμβαλλόμενος έναντι της αναδόχου εταιρείας θα 

είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του 

αντίστοιχου κατατιθέμενου παραστατικού. 




