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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΡΖΙΔΦΩΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  15/2017 

Ρηρ με απιθμό 15/2017 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού Πςμβοςλίος 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 4 Πεπηεμβπίος 2017 

και ώπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Γεςηέπα, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   2933/01-07-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Ν.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95(ΦΔΚ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα πένηε (5) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

3) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
4) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
5) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

6) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 
7) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  

 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα πένηε (5) 

 

8) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Πξφεδξνο 
9) Πνγέιεο Αλέζηεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  

10) Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 
11) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο 
12) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

13) νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο 
14) Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Μέινο  

mailto:info@deyak.gr
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ΘΔΚΑ 1ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-217/4-9-2017. 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο: «Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ με 
ηίηλο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ», πποϋπολογιζμού: 49.869,60 € 
πλέον Φ.Ξ.Α.  

 
 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ηεο ΔΘΡΑΘΡΖΠ εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ ,Πνιηηηθφ Μεραληθφ 
πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ», πξνυπνινγηζκνχ: 
49.869,60 € πιένλ Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ  
 
 
 

1. ΣΙΣΛΟΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

 

 

2.ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:H ΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξνβεί ζηελ  πξνκήζεηα ρπηνζηδεξώλ εμαξηεκάησλ γηα 

ηελ άκεζε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο Σ.Τ. ζε πδξαπιηθά εμαξηήκαηα. Σα εμαξηήκαηα απηά ρσξίδνληαη 

ζε δύν νκάδεο είηε ρπηνζηδεξά (βάλεο, δηκπώ γηα πιαζηηθνύο ζσιήλεο ή ακίαλην ή πνιπαηζπιέλην, 

δηαθξαγκαηηθέο βαιβίδεο,  βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο). 

Ζ δεύηεξε νκάδα αθνξά εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα ηελ ζπγθόιιεζε αγσγώλ  πνιπαηζπιελίνπ είηε 

νξεηράιθηλα κηθξνπιηθά όπσο βάλεο θαη ξαθόξ θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε λέεο εξγαζίεο 

ζπλδέζεηο θαηνηθηώλ κε ην θεληξηθό δίθηπν ύδξεπζεο. 

 

3.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 49.869,60 Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα 

θαιπθζεί  από  ηδίνπο  πόξνπο  ηεο  Γεκνηηθήο  Δπηρείξεζεο  Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Κηιθίο 

Κ.Α.Γ.:25.05.05 

 

 

4 .ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ρεηηθό CPV: ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΩΛΖΝΩΝ (CPV: 44163200-2) 
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Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει  

  
 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Ισάλλε Παξαγηνχ. 
 

 Σνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν :«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ 
ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ» κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. 
κειέηε  Π23/2017πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

 

 Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΧΝ» (Δπηζπλάπηεηαη θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  49.869,60 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.Γ.: 25.05.05 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΓΟ/ΘΩΛ ΔΜΑΟ/ΡΩΛ (ΝΟΔΗΣΑΙΘΗΛΑ ΔΜΑΟ/ΡΑ-TUBORAMA ΓΗΑ ΓΗΑΡΝΚΔΠ ΑΞΝ 
1/2") ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

    
    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ 
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙ – ΞΗΡΟΒΡΤΗ, T.K. 61100 

ΣΗΛ.:23410-29330,  FAX:23410-29320  
Email: paragios@deyak.gr 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 25.05.05 
 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ:   

 
 

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

  Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ  

 Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Υ Ο Τ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

 δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι

 
την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την προμόθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

Προϋπολογιζμού 49.869,60 Δσρώ 

(πλϋον  Φ.Π.Α.), 

 
 
 
που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και 

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ να υποβϊλουν προςφορϊ για την ανϊδειξη αναδόχου 
πραγματοπούηςησ τησ ωσ ϊνω προμόθειασ. 

 



 

 

5 

 

Πύνακασ Περιεχομϋνων 
  

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 
   

Άρθρο 1 Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτουςα Αρχό – τοιχεύα Επικοινωνύασ  
   
Άρθρο 2 Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
   
Άρθρο 3 Τποβολό Υακϋλου Προςφορϊσ  
   

Άρθρο 4 

 
Διαδικαςύα υποβολόσ και αξιολόγηςησ των προςφορών –  
Κατακύρωςη– ύναψη ςύμβαςησ - Ενςτϊςεισ 

 

   
   
Άρθρο 5 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ - υμφωνητικό – ειρϊ ιςχύοσ  
   
Άρθρο 6 Γλώςςα διαδικαςύασ  
   
Άρθρο 7 Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα  
   
Άρθρο 8 Φρηματοδότηςη του Έργου, Υόροι, Δαςμού, κ.λ.π. – Πληρωμό Αναδόχου  
   
Άρθρο 9 υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών  
   
Άρθρο 10 Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Έγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ  

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 
Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ  
του ϋργου 

 

   
Άρθρο 12 Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου  
   
Άρθρο 13 Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ – Όροι υποβολόσ προςφορών  
   
Άρθρο 14 Κριτόριο Ανϊθεςησ   
   
Άρθρο 15 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ   
   
Άρθρο 16 Φορόγηςη προκαταβολόσ – Ρότρα Πρόςθετησ Καταβολόσ (Πριμ)  
   
Άρθρο 17 Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου   

Άρθρο 17Α 
 
Έκδοςη εγγυητικών 
 

 

Άρθρο 18 Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών  
   
Άρθρο 19 Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών  
   
Άρθρο 20 Δημοςιότητα – Δαπϊνεσ δημοςύευςησ  

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Άρθρο 21 Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
   
Άρθρο 22 Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  
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Άρθρο 23 Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ  
   
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ   

 
 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25 

 
Άρθρο 26         

Τπεργολαβύα 

 
Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 
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ΚΕΥΛΑΙΟ Α   Άρθρο 1   Κύριοσ τησ προμόθειασ– Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
1. Αναθϋτουςα Αρχό:Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ)   

Οδόσ  : 1ο ΦΙΛ. ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ 
Σαχ.Κωδ. : 61100 

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 

E-mail : paragios@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Παραγιόσ Ιωϊννησ 

2. Εργοδότησ ό Κύριοσ τησ προμόθειασ:Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ) 

3. Υορϋασ καταςκευόσ τησ προμόθειασ: :Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ) 

4. Προώςτϊμενη Αρχό : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

5. Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα :Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

 
Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούςα διακόρυξη, 
β)  το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 
Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
δ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ε) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
ζ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  
η) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
θ) η τεχνικό μελϋτη, 
ι) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα αρχό  επύ 
όλων των ανωτϋρω 

 

 

 Για την παραλαβό των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ τουσ, που 
ανϋρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ του την 
αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα  και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ 
με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.Επιπρόςθετα προςφϋρεται ελεύθερη πλόρησ, ϊμεςη και 
δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγραφα τησ ςύμβαςησ από τισ …-…-2017, ςτην ιςτοςελύδα 
www.deyak.gr.  
Για να υποβϊλλουν όμωσ προςφορϊ οι ενδιαφερόμενοι, θα πρϋπει να προμηθευτούν δωρεϊν το ϋντυπο 
τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, από τα κεντρικϊ γραφεύα τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1 ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςη, Σ.Κ. 
61100, Κιλκύσ , υπεύθυνοσ κ.Παραγιόσ Ιωϊννησ , τηλ. 2341029330. 
 

2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την  …-…-2017  οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  

με τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ …-…-2017.   

 

mailto:paragios@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Άρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με κατϊθεςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 
κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 1ο Φιλιόμετρο Κιλκύσ -  Ξηρόβρυςη. ε 
περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται 
δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 
τησ παρούςασ.  
2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ 

του ….. 
για την προμόθεια  : ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …………………….………………………….2017   
                        ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

3. Ο ενιαι οσ φα κελοσ Προςφορα σ πρε πει να ει ναι ερμητικα  κλειςτο σ και να περιε χει τα ακο λουθα: 

α) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο, με την ε νδειξη <<Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ>>, κατα  τα οριζο μενα ςτο 

α ρθρο 24, 

β) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο, με την ε νδειξη <<Σεχνικη  Προςφορα >>, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24, 

γ) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο (κλειςμε νο με τρο πο που δε μπορει  να ανοιχθει  χωρι σ να καταςτει  του το 

αντιληπτο  επι  ποινη  αποκλειςμου ,) με την ε νδειξη <<Οικονομικη  Προςφορα >> ο οποι οσ περιε χει τα 

οικονομικα  ςτοιχει α τησ προςφορα σ , κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24  

Οι τρεισ (3) ξεχωριςτοι  ςφραγιςμε νοι φα κελοι φε ρουν επι ςησ τισ ενδει ξεισ του κυρι ωσ φακε λου τησ παρ.2 

4. Οι προςφορε σ και τα περιλαμβανο μενα ςε αυτε σ ςτοιχει α ςυντα ςςονται ςτην ελληνικη  γλω ςςα η  

ςυνοδευ ονται απο  επι ςημη μετα φραςη τουσ ςτην ελληνικη  γλω ςςα. 

5. Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε περι πτωςη 

νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν.   

 

Άρθρο 4:Διαδικαςύα κατϊθεςησ και εξϋταςησ των προςφορών- Τποβολό δικαιολογητικών 
-Κατακύρωςη- ύναψη ςύμβαςησ – Τπογραφό ςυμφωνητικού  
 
16.2 Παραλαβό και εξϋταςη των φακϋλων προςφορϊσ -  Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην Επιτροπη  

Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  την ω ρα λη ξησ 

τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, καθώσ και η εκπλόρωςη 
ϊλλων τυπικών προώποθϋςεων που απαιτούνται ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον 
αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
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Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών αποςφραγύζονται κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ, εύτε ευθύσ αμϋςωσ 
με το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών, εύτε ςε ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από το 
αρμόδιο όργανο με ειδικό πρόςκληςη αυτών που ϋλαβαν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, με ςχετικό ανακούνωςη που 
θα τουσ αποςταλεύ και η οπούα θα εύναι και ςε εμφανϋσ μϋροσ τησ Τπηρεςύασ  
 
Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών, για όςεσ Προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ την προηγηθεύςα 
αξιολόγηςη των Σεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται με την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. 
 
την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των Οικονομικών Προςφορών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ανακοινώνει τισ 
τιμϋσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, των οπούων οι Προςφορϋσ ϋγιναν αποδεκτϋσ και ςυμπεριλαμβϊνει ςτο 
Πρακτικό Διαγωνιςμού τα ςχετικϊ αποτελϋςματα.  
 
Σο αποτϋλεςμα των παραπϊνω ςταδύων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε ϋνα μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, 
επικυρώνονται με απόφαςη για την ϋγκριςη του Πρακτικού Διαγωνιςμού από το Δ τησ ΔΕΑΤΑ ΚΙΛΚΙ, η 
οπούα και κοινοποιεύται ςτουσ Προςφϋροντεσ. 
 
Κατϊ τησ παραπϊνω απόφαςησ, όπωσ και κατϊ τησ Διακόρυξησ, χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 127 του ν. 4412/2016 
 
Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιων τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 
 
 
 

 
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ 
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 10 ημερών, τα 
δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
 
 

25 Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το 
Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ),  εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
26 αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
27 αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  

ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
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Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 
Κιλκύσ , 1ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςησ, Σ.Κ.61100, Κιλκύσ την επόμενη τησ κοινοπούηςησ τησ κατακυρωτικόσ προσ τον 
προςωρινό ανϊδοχο απόφαςησ (τόποσ και χρόνοσ). 
  Μετϊ  την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ ενςτϊςεων προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 
παρούςασ , κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο 
τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
εγγραφόσ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.           
 

 
 
 

4.3 Ενςτϊςεισ 
 
Ενςτϊςεισ υποβϊλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ 
νομιμότητασ διενϋργειασ του, ό τησ ςυμμετοχόσ παρόχου ς΄αυτόν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, ωσ εξόσ : 
 
α)Κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού, μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την ημερομηνύα διενϋργειασ 
του ςυνοπτικού διαγωνιςμού. 
 
β) Κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο  οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ , η οπούα εξετϊζεται από το Δ.. τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  
μετϊ από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ  
ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η 
απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 
 
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό 
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1) επύςησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το 
Δ.. τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
 
Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ  
από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ δεν γύνονται δεκτϋσ.   

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ϊρθρου 316 του ν. 4412/2016.  
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Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η προμόθεια εύναι  τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ 
κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τη προμόθειασ. 
 

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα . 

6.2.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη τησ προμόθειασ , την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ,  εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω 

νομοθετημϊτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-(Μϋχρι τισ 31\12\2016 του ν.3886/2010 (Α΄173)<<Δικαςτικό προςταςύα κατϊ την ςύναψη δημοςύων 
ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 
21ησ Ιουνύου 1989 (L395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου 1992(L76) 
Όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007(L335)>>  
 
-Σου ν.4013/2011 (Α΄2014) <<ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…>> 
 
-Σου ν.3861/2010(Α΄112) <<Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργϊνων ςτο διαδύκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και ϊλλεσ διατϊξεισ>> 
 
-Σου ν. 3548/2007 (Α’68) << Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικόν Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ>>. 
 

 

1.6 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

1.7 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισi, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ εργολαβύασ και 
γενικότερα κϊθε διϊταξησ (Νόμοσ, Π.Δ.,Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του 
ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω ό εκδοθούν ςε μεταγενϋςτερο χρόνο 
του παρόντοσ προτύπου. 
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Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη τησ Προμόθειασ, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 

 
8.1. Η προμόθεια χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΑ ΕΩΔΑ Κ.Α.Δ.:25.05.05  και υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που 

προβλϋπονται για τισ περιπτώςεισ προμηθειών περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ  ύψουσ 0,06 υπϋρ των 
λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων , ςύμφωνα με το ϊρθρο 
4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

   
8.2. Η πληρωμό του Ανϊδοχου θα γύνει μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών , από την αρμόδια 

Επιτροπό , ςύμφωνα με το Άρθρο 200 παρϊγραφοσ 4 ςημεύο α) , του ν.4412/2016 και  μετϊ από 
την κατϊθεςη των δικαιολογητικών που το ύδιο ϊρθρο του ν. 4412/2016 ορύζει  

  

8.3. Η πληρωμό του τιμόματοσ θα γύνεται ςε ΕΤΡΩ. 
 
Άρθρο 9: Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ , οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 
ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ , το αργότερο ϋωσ την προηγούμενη τησ δημοπραςύασ 
, δηλαδό ςτισ …-…-2017 

 
 

Άρθρο 10: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκό απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε απηήο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ τησ προμόθειασ 
 
 11.1            Σύτλοσ τησ προμόθειασ 

 
 Ο τύτλοσ τησ προμόθειασ εύναι:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» 

  
 
  

 11.2              Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ τησ προμόθειασ 

 
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ τησ Προμόθειασ ανϋρχεται ςε 49.869,60 Ευρώ, προ 
ΥΠΑ 24% 
 
 

11.3       Σόποσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 

 
 Αποθόκη ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 
 
11.4       Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ τησ Προμόθειασ. 

  

 Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια χυτοςιδηρών εξαρτημϊτων , εξαρτημϊτων αγωγών πολυαιθυλενύου και 

ορειχϊλκινων εξαρτημϊτων και χρηςιμοποιούνται από την  τεχνικό υπηρεςύα.  ςύμφωνα με το Παρϊρτημα Σεχνικών 

Προδιαγραφών. 
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Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ, ορύζεται ςε 2 ΜΗΝΕ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Η παραλαβό των υλικών πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών , διενεργεύται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋλεγχοσ και καλεύται 
να παραςτεύ, εφ΄ όςον το επιθυμεύ , ο προμηθευτόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του ύδιου 
νόμου. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα επιλογόσ Αναδόχου – ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών. 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με τον «ςυνοπτικό διαγωνιςμό» του ϊρθρου 327 

του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςε ςφραγιςμϋνα 

και αριθμημϋνα ϋντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΤΑ Κιλκύσ .  
 
13.3  Η προςφορϊ δύνεται ςε Ευρώ , χωρύσ ΥΠΑ και περιλαμβϊνει το κόςτοσ προμόθειασ                                              
  
13.4  Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα οικονομικό προςφορϊ.  
 
13.5 Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.  
 
13.6            Γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ (ομϊδεσ 
προυπολογιςμού). 
 
 
 

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ-Ανϊδειξη Αναδόχου 

 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 311 και 95παρ . 2 ν.4412/2016 
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό. 
 
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςτο ποςό 997,40 Ευρώ (2% του 

προώπολογιςμού τησ προμόθειασ) , βϊςει των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 1.α. του Άρθρου 72 
, του ν. 4412/2016. την περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει για μια μόνο 
ομϊδα τότε η εγγυητικό επιςτολό διαμορφώνεται ανϊλογα με τον προώπολογιςμό τησ 
αντύςτοιχησ ομϊδασ. 
 Ήτοι: 
Ομϊδα Α: 458,5Ο € 
Ομϊδα Α:  538,9 € 

 
 
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 ΔΕΝ  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
 
16.2 ΔΕΝ προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη  
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Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 
 
 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ , προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα , πρϋπει 

να περιλαμβϊνουν κατ΄ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016  

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ 

 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να 
εκδύδονται από το  Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων 
με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που 
λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη 
οικονομικό φορϋα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ 

τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

 

 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η ……………………… 2017  ημϋρα 

…………... Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

 

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του ϊρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διϊςτημα   3  μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  
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Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

66 ν. 4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.  deyak.gr), ςύμφωνα με το ϊρθρο 

2 τησ παρούςασ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  

  

21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ νομικϊ πρόςωπα , ό ενώςεισ αυτών – μελών τησ Ε.Ε. των χωρών του 
Ε.Ο.Φ., των κρατών – μελών τησ υμφωνύασ Δημοςύων υμβϊςεων ( .Δ.. / G.P.A.) , του Παγκόςμιου 
Οργανιςμού Εμπορύου , καθώσ επύςησ και των οικονομικών φορϋων που προϋρχονται από χώρεσ που ϋχουν 
υπογρϊψει διμερεύσ ςυμφωνύεσ , ό ςυμφωνύεσ ςύνδεςησ με την Ε.Ε. που ϋχουν την ϋδρα τουσ και 
δραςτηριοποιούνται ςτισ προαναφερθεύςεσ χώρεσ. 

 

Άρθρο 22: Κριτόρια επιλογόσ  
 

Η πλόρωςη των απαιτόςεων των ϊρθρων 304-308 ν.4412/2016 πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ   

 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο 
πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν 
πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, 
ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ 
Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό 
ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για 
τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 
τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
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την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ 
διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ 
του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό 
τουσ. 

 

3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ 
βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι 
η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ 
υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 
ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ 
να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών φορϋων 
κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
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αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα 
τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα 
την ακεραιότητϊ του. 

4.  Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιαδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ , όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ την διαδικαςύα , ςε μια από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1,2 και 3. 

5. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 4 
μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν 
την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται 
από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ 
του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον 
οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να 
κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω 
απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 

Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. 

 

  

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 
23.1 Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ τησ ΕΑΑΔΗΤ 
 
(Β) Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016. 

 
 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
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23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ 
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 4.2 (α)  
 
Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
Σα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων ςτο τυποποιημϋνο ϋντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ , εύναι τα εξόσ :  

 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 
αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό 
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού φορϋα, όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)ii ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό 
την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
που υποβϊλλονται εύναι  

7. φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη. Οι 
αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ 
φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ 
οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

8. αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. Η αςφαλιςτικό 
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α) ωσ φυςικό ό 
νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό 
ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο  ΣΜΕΔΕ.   Οι 
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ 
(κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ 
αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γύνονται αποδεκτϊ ωσ απόδειξη 
ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ ενημερότητασ για τα ςτελϋχη που ςτελεχώνουν το 
πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν 
υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για 
το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο 
προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. . 

(γ) Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό δραςτηριοποιούνται ςτην Ελλϊδα το 
πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό 
διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του 
οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο 
πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε.  
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ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό 
περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.3του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.  

 23.4 Δικαιολογητικϊ  απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β. 

 

(α) Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Μεηξών , από ην αληίζηνηρν νηθείν Δπηκειεηήξην.  

(β) Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά , ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ ηζρύνπλ 
θαη εθδίδνληαη ζηελ ρώξα πξνέιεπζεο ηνπο.  

 

23.5  Αποδεικηικά έγγραθα νομιμοποίηζης (άρθρο 93 ν. 4412 / 2016). 

 

Νομιμοποιητικϊ Έγγραφα: 
 
την περύπτωςη ςυμμετϋχοντασ ημεδαπού ό αλλοδαπού νομικού προςώπου , τα δημοςιευμϋνα επύςημα 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα (Υ.Ε.Κ. ό Γ.Ε.Μ.Η., κλπ) τα οπούα προβλϋπονται από το δύκαιο τησ χώρασ ϋδρασ 
ό λειτουργύασ τουσ , από τα οπούα να προκύπτουν :  
 

 Ο Πρόεδροσ και τα μϋλη του Δ.. , καθώσ και οι Διευθύνων ύμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο 
εύναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριςτϋσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ό Ε.Π.Ε.  
 

την περύπτωςη φυςικού προςώπου , η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών επιτηδευμϋνα από την 
αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα. 
 
την περύπτωςη ϊλλων μορφών εταιριών  , οποιαδόποτε νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οπούοι ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ.  
 
Περαςτικό εκπροςώπηςησ , εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπο του.  
 
 
   

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα: 
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(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  

 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 
 

24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα 
ακόλουθα:  
 

1. Τπεύθυνη Δόλωςη του ν. 1599/86 κατϊ το υπόδειγμα τησ υπηρεςύασ, περύ των κριτηρύων 
αποκλειςμού του Οικονομικού φορϋα, από την ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων, του ν. 4412/2016 
και των κριτηρύων καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

2. Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντα Οικονομικού φορϋα.  
3. Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι Οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  
 
 

 
24.3 Ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» πρϋπει , επύ ποινό αποκλειςμού , να περιϋχει τεχνικϊ ςτοιχεύα 
προςφορϊσ που καλύπτουν τισ απαιτόςεισ τησ Τπηρεςύασ , ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
μελϋτησ τησ προμόθειασ (Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ , φυλλϊδια , εγγυόςεισ  , spects , κ.λ.π.).   

 
24.4     Ο φάκελος «Οικονομικό Προςφορϊ»  περιϋχει ςυμπληρωμϋνο το θεωρημϋνο από την 
αναθϋτουςα αρχό ϋντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ του ϊρθρου 2 (γ) τησ παρούςασ.  

24.5  Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο από τον οικονομικό φορϋα ό, ςε 
περύπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει 
κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν 
την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. 

 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

 

Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 217/2017 Απόφαςη Δ.. 

ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 

 
 Κιλκύσ, …-…-2017 

 
 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΕΛΕΦΘΗΚΕ - ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

O Προώςτϊμενοσ Σ.Τ. ΔΕΤΑ Κιλκύσ 
  

 
 
 

ΓΙΟΒΑΝΟΤΔΗ ΦΡΗΣΟ ΠΑΡΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ 
MSc ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-217/4-9-2017. 
 

 
ΘΔΚΑ 2ο  - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-218/4-9-2017. 

Έγκπιζη οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος :«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. 

ΣΔΟΠΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ».  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ηεο ΔΘΡΑΘΡΖΠ εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ : 

«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ Γ. ΘΗΙΘΗΠ» ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

 
Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο «ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ 

Α.Σ.Δ.», θαηαηέζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ε κε αξ.πξση.2788/29-08-2017 αίηεζή ηεο πξνο 
έγθξηζε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν.3669/2008 νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηα εμήο :  

 
 
Οξηζηηθή παξαιαβή  
 

1. Σηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζωξηλή παξαιαβή ηωλ 
παξαγξάθωλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξόληνο. 
 

2. Η νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζωξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 
ππνρξεωηηθήο από ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δύν (2) 
κήλεο από ηόηε πνπ ιήγεη ν ρξόλνο εγγύεζεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 74 ηνπ παξόληνο. 

Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεωξείηαη όηη 
έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ αλάδνρν 

ζρεηηθήο όριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα όξγαλα ηνπ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπόκελεο από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 
παξόληνο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Αλ ε πξνζωξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηόρξνλα πξνζωξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.  
 

 
ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ην Γ.. ηελ έγθξηζε ηεο  απηνδίθαηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΥΔΡΟΤ Γ. ΚΙΛΚΙ» θαη επηζηξνθή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο «ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ 
Α.Σ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ 75 παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν.3669/2008 

 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  
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 Δγθξίλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ :«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. 
ΥΔΡΟΤ Γ. ΚΙΛΚΙ» θαη επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο «ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ Α.Σ.Δ.». 
 

 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  15-218/4-9-2017. 
 
 

 
 
ΘΔΚΑ 3ο  - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-219/4-9-2017. 

Έγκπιζη οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος :« ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. 
ΓΝΪΟΑΛΖΠ Γ. ΘΗΙΘΗΠ».  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ηεο ΔΘΡΑΘΡΖΠ εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ : 
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΓΝΪΟΑΛΖΠ Γ. ΘΗΙΘΗΠ» ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο «ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ 

Α.Σ.Δ.», θαηαηέζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ε κε αξ.πξση.2787/29-08-2017 αίηεζή ηεο πξνο 
έγθξηζε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν.3669/2008 νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηα εμήο :  

 
 

Οξηζηηθή παξαιαβή  
 

3. Σηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζωξηλή παξαιαβή ηωλ 
παξαγξάθωλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξόληνο. 

 

4. Η νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζωξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 
ππνρξεωηηθήο από ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δύν (2) 

κήλεο από ηόηε πνπ ιήγεη ν ρξόλνο εγγύεζεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 74 ηνπ παξόληνο. 
Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεωξείηαη όηη 
έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ αλάδνρν 

ζρεηηθήο όριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα όξγαλα ηνπ θνξέα 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπόκελεο από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

παξόληνο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Αλ ε πξνζωξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηόρξνλα πξνζωξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.  

 

 
 

ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ην Γ.. ηελ έγθξηζε ηεο  απηνδίθαηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΓΟΨΡΑΝΗ Γ. ΚΙΛΚΙ»   θαη επηζηξνθή ηεο 
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εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο «ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ 
Α.Σ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ 75 παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν.3669/2008 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  

 

 Δγθξίλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ :«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΣΗ Γ.Δ. 
ΓΟΨΡΑΝΗ Γ. ΚΙΛΚΙ» θαη επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο «ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ Α.Σ.Δ.». 
 

 

 

 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  15-219/4-9-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 4ο  - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-220/4-9-2017. 

Έγκπιζη οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος :«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΑΞΝ 
ΔΟΓΑΠΗΔΠ Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ ζηο Γ. ΘΗΙΘΗΠ».  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο ΔΘΡΑΘΡΖΠ εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ : 
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΠΦΑΙΡΝ ΑΞΝ ΔΟΓΑΠΗΔΠ Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ ζηο Γ. ΘΗΙΘΗΠ» 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο «ΑΠ. 
ΑΠΟΣΟΛΗ & ΙΑ Δ.Δ.», θαηαηέζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ε κε αξ.πξση.2786/29-08-2017 
αίηεζή ηεο πξνο έγθξηζε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 

χκθσλα κε ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν.3669/2008 νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηα εμήο :  
 
 

Οξηζηηθή παξαιαβή  
 

5. Σηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζωξηλή παξαιαβή ηωλ 

παξαγξάθωλ 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ παξόληνο. 
 

6. Η νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζωξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 
ππνρξεωηηθήο από ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δύν (2) 

κήλεο από ηόηε πνπ ιήγεη ν ρξόλνο εγγύεζεο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 74 ηνπ παξόληνο. 
Αλ ε νξηζηηθή παξαιαβή δελ δηελεξγεζεί κέζα ζε απηήλ ηελ πξνζεζκία, ζεωξείηαη όηη 
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έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ αλάδνρν 
ζρεηηθήο όριεζεο γηα ηε δηελέξγεηά ηεο θαη επηβάιινληαη ζηα ππαίηηα όξγαλα ηνπ θνξέα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νη πξνβιεπόκελεο από ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 
παξόληνο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Αλ ε πξνζωξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή, δηελεξγείηαη ηαπηόρξνλα πξνζωξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.  
 
 

 
ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ην Γ.. ηελ έγθξηζε ηεο  απηνδίθαηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΑΠΟ ΔΡΓΑΙΔ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ζην Γ. ΚΙΛΚΙ»  θαη 
επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο 
«ΟΓΟ-ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ Α.Σ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ 75 παξάγξαθνο 1 & 2 ηνπ Ν.3669/2008 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει  

 

 Δγθξίλεη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ :« ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΦΑΛΣΟΤ ΑΠΟ 
ΔΡΓΑΙΔ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ ζην Γ. ΚΙΛΚΙ» θαη επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο Σερληθήο Δηαηξίαο «ΑΠ. ΑΠΟΣΟΛΗ & ΙΑ Δ.Δ.». 
 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  15-220/4-9-2017. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-221/4-9-2017 
 
Αίηηζη παπάηαζηρ ηος έπγος με ηίηλο : «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ».  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ισάλλε 
Παξαγηφ ν νπνίνο αλέθεξε έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008. 

2. Σελ απφ 19-09-2016 Αξρηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 

2873/19-09-2016). 

3. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ 

4. Σελ κε αξηζκφ πξση. : 2823/30-08-2017 αίηεζε ηεο εηαηξίαο : «ΜΔΣΑΛΛΙΝΟ 
ΑΘΑΝΑΙΟ» παξάηαζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 

Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δεδνκέλνπ όηη δελ ηξνπνπνηείηαη ην βαζηθό ζρέδην 
ηνπ έξγνπ, δειαδή όιε ε θαηαζθεπή θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία παξακέλνπλ όπσο 
πξνβιέπνληαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε θαη δίδεηαη παξάηαζε έσο ηελ 19/1/2018, δεδνκέλνπ όηη ν 
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αλάδνρνο ππέβαιε εκπξόζεζκα ην αίηεκα παξάηαζεο. Ζ παξάηαζε δίδεηαη γηα ιόγσ δπζκελώλ 
θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. 

 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. λα πξνρσξήζνπλ ζε  

έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  
«ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. 
ΘΗΙΘΗΠ» έυρ ηην 19-01-2018. 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 15-221/4-9-2017 
 
 

 
ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-222/4-9-2017 
 
Αιηήμαηα Γημοηών.  
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 772/28-03-2016 αίηεζε ηνπ 

αρπεθίδε Αγάπηνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 855/04-04-2016 αίηεζε ηεο Αλαζηαζηάδνπ Μήδεηαο 
θαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 766/24-03-2016 αίηεζε ηεο Λακπξηαλίδνπ φληαο, έθπησζεο 
ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

Μεηά απφ έιεγρν ηεο Γ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ νη αλσηέξσ 
πξνζθφκηζαλ ζηελ ππεξεζία, δηαπηζηψζεθε φηη είλαη εληαγκέλνη ζην κεησκέλν Σηκνιφγην θαη λα 
γίλεη αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο ηνπο.  

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη λα πξνρσξήζεη ε Δπηρείξεζε ζε δηαθαλνληζκφ θαη ηελ 

απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αλαδξνκηθά. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 



 

 

27 

 

Γέρεηαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 772/28-03-2016 αίηεζε ηνπ αρπεθίδε Αγάπηνπ, ηελ κε Αξ. 
Πξση.: 855/04-04-2016 αίηεζε ηεο Αλαζηαζηάδνπ Μήδεηαο θαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 766/24-03-

2016 αίηεζε ηεο Λακπξηαλίδνπ φληαο, έθπησζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ 
πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο.  

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 351/17-02-2016 αίηεζε ηεο 
Υαξηηίδνπ Διπίδαο, ηελ κε Αξ. Πξση. : 457/29-02-2016 αίηεζε ηνπ Αγαπίδε Υαξάιακπνπ θαη 

ηελ κε Αξ. Πξση. : 506/02-03-2016 αίηεζε ηνπ σηεξηάδε Ισάλλε, πξνο έθπησζε 
ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηψλ πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ 
εηζνδήκαηνο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Λφγσ ηεο κεγάισλ νθεηιψλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ αλσηέξσ θαηαλαισηψλ ζα 
δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ μερσξηζηά ε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ Γ.Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ην 
ζέκα ζα επαλέιζεη πξνο ζπδήηεζε ζε επφκελν Γ.. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 720/06-04-2015 αίηεζε ηνπ 
ππξηδσλίδε Υαξάιακπνπ πξνο έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ απηνχ 

πξνο εμφθιεζε, ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Απνξξίπηεη κε Αξ. Πξση. : 720/06-04-2015 αίηεζε ηνπ ππξηδσλίδε Υαξάιακπνπ, 

έθπησζεο ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ιφγσ ρακεινχ εηζνδήκαηνο, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ελ ιφγσ 

θαηαλαισηή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ νη θιεξνλφκνη.  

 

 Να γίλεη δηαθνπή ηνπ πδξνκέηξνπ. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 2974/04-09-2017 αίηεζε 

ηεο Μσζατδνπ Όιγαο, ηελ κε Αξ. Πξση. : 1292/09-05-2017 αίηεζε ηεο Μαλνπζαξίδνπ νθίαο, 
ηελ κε Αξ. Πξση. : 1368/15-05-2017 αίηεζε ηνπ Βαζηιεηάδε Μαηζαίνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 

1830/19-06-2017 αίηεζε ηεο Αισληζηψηνπ Διεπζεξίαο, ηελ κε Αξ. Πξση. : 1521/23-05-2017 
αίηεζε ηνπ Κνηίδε Βαζηιείνπ, ηελ κε Αξ. Πξση. : 1360/12-05-2017 αίηεζε ηνπ Μνπδελίδε 
Ισάλλε, ηελ κε Αξ. Πξση. : 1738/12-06-2017 αίηεζε ηνπ Φιψξνπ Αρηιιέα, θαη ηελ κε Αξ. 

Πξση. : 1833/19-06-2017 αίηεζε ηνπ Κσλζηαληηλίδε Θεφθηινπ, γηα έθπησζε ησλ 
ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία δελ έγηλε αληηιεπηή θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε απηψλ εγθαίξσο. 

Μεηά απφ ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο πδξνλνκείο ηεο Δπηρείξεζεο, νη 
δηαξξνέο  εληνπίζηεθαλ θαη δηνξζψζεθαλ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηψλ. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Να ρξεσζεί ν κέζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 
αξθεί ε έθπησζε λα κελ μεπεξλάεη ην 70% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 1212/03-05-2017 αίηεζε 

ηνπ Αλαζηαζηάδε άββα θαη ηελ κε Αξ. Πξση. : 1215/03-05-2017 αίηεζε ηνπ Παπαδφπνπινπ 
Υαξάιακπνπ, γηα έθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία δελ 

έγηλε αληηιεπηή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε απηήο εγθαίξσο. 

Μεηά απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πδξνλνκέα ηεο Δπηρείξεζεο, νη δηαξξνή  
εληνπίζηεθε θαη δηνξζψζεθε. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηή. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 
 

 Να γίλεη έθπησζε 30% ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηελ κε Αξ. Πξση. : 1867/22-06-2017 αίηεζε 
ηνπ Falcon Security, γηα έθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο, ιφγσ θξπθήο δηαξξνήο ε νπνία 

δελ έγηλε αληηιεπηή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε εληφπηζε ηεο εγθαίξσο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο δεηείηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ ελ ιφγσ 
θαηαλαισηή. 

Μεηά απφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πδξνλνκέα ηεο Δπηρείξεζεο, δελ δηαπηζηψζεθε 
δηαξξνή. 

 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Απνξξίπηεηαη ε έθπησζε ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο ηνπ ελ ιφγσ θαηαλαισηή γηα ηνλ ιφγν φηη 
δελ δηαπηζηψζεθε δηαξξνή απφ ην ζπλεξγείν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη ε θαηαλάισζε δελ 
ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ θαηαλαιψζεσλ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-222/4-9-2017 
 
 

 
ΘΔΚΑ 1ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-223/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

Ξπομήθεια ανηαλλακηικών οσημάηυν.  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΞΟΩΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, νηθνλνκνιφγν ηεο 

ΓΔΤΑ Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
νρεκάησλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζπλνιηθήο αμίαο 439,45€. (πιένλ Φ.Π.Α.), γηα ηελ νπνία έρνπλ 

αλαξηεζεί ηα παξαθάησ πξσηνγελή αηηήκαηα πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ: 
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1. ΑΠ: 2985/04 επηεκβξίνπ 2017, ΑΓΑΜ.17REQ001891024, Πξνυπνινγηζκφο : 
250,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.), 

 
2. ΑΠ: 2987/04 επηεκβξίνπ 2017, ΑΓΑΜ.17REQ001891543, Πξνυπνινγηζκφο : 

129,45€ (πιένλ Φ.Π.Α.), 
 

3. ΑΠ: 2991/04 επηεκβξίνπ 2017, ΑΓΑΜ.17REQ001891976, Πξνυπνινγηζκφο : 

60,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.), 
 

Η πξνκήζεηα αθνξά ηελ αγνξά αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ νρεκάησλ ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
γηα ηηο βιάβεο θαη ζπληεξήζεηο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο  θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ. 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα  

 Δγθξίλεη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ νρεκάησλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 439,45 € (πιένλ 

Φ.Π.Α.). 
 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε απφθαζε κνλνκεινχο νξγάλνπ (πξνέδξνπ) σο 
εμήο: 

 

4. ΑΠ: 2985/04 επηεκβξίνπ 2017, ΑΓΑΜ.17REQ001891024, Πξνυπνινγηζκφο : 
250,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.), ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : «ΚΑΓΘΑΦΝΞΝΙΝΠ 

ΒΑΠ.ΠΡΔΦΑΛΝΠ», κε Α.Φ.Μ. 135538976, έδξα : Σέξκα 21εο Ινπλίνπ, Κηιθίο, 
Γ.Ο.Τ. Κηιθίο, 
 

5. ΑΠ: 2987/04 επηεκβξίνπ 2017, ΑΓΑΜ.17REQ001891543, Πξνυπνινγηζκφο : 
129,45€ (πιένλ Φ.Π.Α.), ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΣΟΖΠΡΝΠ Δ.Δ.», κε Α.Φ.Μ. 998562588, έδξα : 21εο Ινπλίνπ 17, Κηιθίο, Γ.Ο.Τ. 
Κηιθίο, 
 

6. ΑΠ: 2991/04 επηεκβξίνπ 2017, ΑΓΑΜ.17REQ001891976, Πξνυπνινγηζκφο : 
60,00€ (πιένλ Φ.Π.Α.), ζηελ επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία : «ΒΑΠ.ΘΡΔΛΗΓΖΠ & 

ΠΗΑ Ν.Δ.», κε Α.Φ.Μ. 082952289, έδξα : 8ν ρικ Θεζζαινλίθεο - Αζελψλ, ίλδνο 
Θεζζαινλίθεο Γ.Ο.Τ. Ισλία Θεζζαινλίθεο, 

 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνπο θσδηθνχο Κ.Α. 26.12 (ΑΝΣΑΛΑΚΣΙΚΑ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΔΡΓΧΝ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή 
πίζησζε. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 
 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-223/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 

 
ΘΔΚΑ 2ο  - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-224/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
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Σοπήγηζη βεβαίυζηρ αδςναμίαρ κάλςτηρ  αναγκών βιομησανικήρ σπήζηρ νεπού ηηρ 
γαλακηοκομικήρ μονάδαρ «ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ.»  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ.  
 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Οπξαλία Καζθακαλίδνπ, Οηθνλνκνιφγν ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ην αίηεκα ηεο γαιαθηνθνκηθήο 

κνλάδαο «ΦΑΡΜΑ ΚΟΤΚΑΚΗ Α.Δ.» γηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ λεξνχ γηα βηνκεραληθή ρξήζε 
λεξνχ ή ρνξήγεζε βεβαίσζεο αδπλακίαο θάιπςεο  ηεο επηρείξεζεο ζε λεξφ γηα βηνκεραληθή 
ρξήζε: 

 
Η αίηεζε θαηαηέζεθε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε αξ.πξση.2947/01-09-2017. Η γαιαθηνθνκηθή 

κνλάδα «ΦΑΡΜΑ ΚΟΤΚΑΚΗ Α.Δ.» εδξεχεη ζηε πεξηνρή Κ. Απνζηφισλ, ζηελ νπνία ε θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ χδξεπζεο γηα νηθηαθή ρξήζε είλαη νξηαθή. Πξνηείλεηαη λα δνζεί βεβαίσζε 
αδπλακίαο θάιπςεο λεξνχ βηνκεραληθήο ρξήζεο ψζηε λα πξνρσξήζεη ε εηαηξία ζηελ αλφξπμε 

γεψηξεζεο ζε ηδηφθηεην ρψξν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηήο ζε λεξφ βηνκεραληθήο 
ρξήζεο. 

 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

Βεβαηψλεη ηελ αδπλακία θάιπςεο ηεο γαιαθηνθνκηθήο κνλάδαο «ΦΑΡΜΑ ΚΟΤΚΑΚΗ Α.Δ.» ζε 
βηνκεραληθφ λεξφ θαη δελ έρεη αληίξξεζε ζηελ αλφξπμε γεψηξεζεο ζε ηδηφθηεην ρψξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ βηνκεραληθήο ρξήζεο. 

 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ:  15-224/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
ΘΔΚΑ 1o- Απόθαζη 15-225/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη ππακηικού  Δ.Γ. αποζθπάγιζηρ δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ , 
αξιολόγηζηρ πποζθοπών και ηελικήρ καηακύπυζηρ ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού ηηρ 
ςπηπεζία με ηίηλο : «Δπιζκεςή και αναβάθμιζη ζςζηημάηυν Scada ηυν ΓΔ Θιλκίρ και  

ΓΔ Ξικπολίμνηρ». 

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ.  

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Ηιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θ. 

Κνξθνηίδε Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ 
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ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν : «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ 
Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη  ΓΔ Πηθξνιίκλεο», πνπ έρεη σο εμήο : 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ & 
ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ  

 

1. τοιχεία Διαγωνιςμοφ: 

Σο παρόν Πρακτικό Αποςφράγιςησ Δικαιολογητικών Κατακφρωςησ, Σελικήσ Αξιολόγηςησ Προςφορών & 

Σελικήσ Κατακφρωςησ αφορά ςτον ςυνοπτικό Διαγωνιςμό με κάτωκι ςτοιχεία: 

 

1 Είδοσ Διαγωνιςμοφ: υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Τπθρεςίασ 

3 Σίτλοσ Διαγωνιςμοφ:  «Επιςκευή και αναβαθμιςη ςυςτημάτων 
Scada των ΔΕ Κιλκίσ και ΔΕ Πικρολίμνησ» 

4 υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ  ςε 
ευρϊ (€) χωρίσ ΦΠΑ 24% 

26950,00 € 

5 Χρθματοδότθςθ : Ιδία Έσοδα Κωδικός : 61.93.05 

6 Αρ. Πρωτοκ. τθσ   Περίλθψθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ:  

1700/ 8-6-2017 

7 Τποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από 
τθν εταιρεία DEPIA AUTOMATIONS PC 

Ημερομηνία : 27-7-2017 

8 Αρ. Πρωτ. του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ   

Α.Π. 2351/27-7-2017 

9 Ημερομθνία αποςφράγιςθσ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ 

28/7/2017, θμζρα: Παραςκευι  

 

2. Πρακτικό: 

ιμερα, 28/7/2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 14:00 π.μ.,   ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ  , 

παρευρζκθςαν οι: 

1.  Κπξηαδίδεο Μηράιεο ΠΕ Οηθνλνκνιόγνο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο,  
2. Απνζηνιηδεο Νηθνιανο Φεκηθόο  κεραληθόο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο 
3. Καπαζαθαιίδεο Παλαγηώηεο ΤΕ Τνπνγξάθνο Μεραληθόο ηεο ΔΕΥΑ Κηιθίο 

 

  

οι οποίοι αποτελοφν μζλθ που απαρτίηουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ 

Προςφορϊν (ΕΔΔΑΠ), για τη δημόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ 

εταιρείασ: 

1. DEPIA AUTOMATIONS PC  (ΑΦΜ: 800781674)   
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Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν, προζβθ ςτθν μονογραφή και 

ςτθ δθμόςια αποςφράγιςη του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ 

που προβλζπονται ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αφοφ μονόγραψε όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου των 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, τα οποία προςκομίςκθκαν εμπρόκεςμα και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

προχϊρθςε ςτον ουςιαςτικό και αναλυτικό ζλεγχο των ςτοιχείων τουσ. 

Σα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που προςκομίςτθκαν ιταν τα εξισ: 

1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου με αρ. Πρ. 87128/26.07.2017 

2. Φορολογικι ενθμερότθτα με Α/Α 1342, θμ/νια  26/07/2017 

3. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αρ. Πρωτ. 253766 / 12.06.2017 

4. Πιςτοποιθτικό Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ με αρικ. 5876 

5. Γενικό Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΗ με αρικμό Πρωτ. 410310.581517/ 21.6.2017 

6. Βεβαίωςθ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ με αρ. Πρωτ. 21034 

7. Πίνακασ ζργων τθσ εταιρείασ DEPIA AUTOMATION PC 

8. Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ εταιρείασ ΦΡΙΓΚΟ ΣΑΛ Α.Ε. 

9. Τπεφκυνθ διλωςθ νόμιμου εκπρόςωπου τθσ εταιρείασ DEPIA AUTOMATIONS PC. 

 

τα πλαίςια του ελζγχου διαπιςτϊκθκε ότι: (i) ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ιταν 

πλήρησ ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, και (ii) όλα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ιταν 

ςφμφωνα με τθν  διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ.  

Κατά ςυνζπεια θ επιτροπι  ειςθγείται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΔΕΤΑ Κιλκίσ  για τθν ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τθν  κάτωκι εταιρεία:   

  

α/α Επωνυμία Εταιρίασ Αξία 
ςφμβαςθσ 
χωρίσ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24 %) 

Αξία με ΦΠΑ 

1 
DEPIA AUTOMATIONS 
PC (ΑΦΜ 800781674) 

24600,00 € 5904,00 30504,00 

 

διότι είναι θ εταιρεία που κατζκεςε τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά. 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Σν 2ν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο , αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ θαη ηειηθήο θαηαθχξσζεο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν 

: «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη  ΓΔ Πηθξνιίκλεο». 
 

 Σνλ Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, θαζψο  δηαπηζηψζεθε φηη: (i) ν θάθεινο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη (ii) φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ήηαλ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

 Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή θαη αλαβάζκηζε 
ζπζηεκάησλ Scada ησλ ΓΔ Κηιθίο θαη  ΓΔ Πηθξνιίκλεο», πξνυπνινγηζκνχ 26.950,00 € 
ρσξίο ΦΠΑ,/ΚΑΔ61.93.05(ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ SCADA ΣΧΝ ΓΔ 

ΚΙΛΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ) ζηελ επηρείξεζε : «DEPIA AUTOMATIONS P.C», κε Α.Φ.Μ. : 
800781674, Γ.Ο.Τ. : Ακπειφθεπσλ ,  Γηεχζπλζε : Πξνέθηαζε Μαθξπγηάλλε 25, Δχνζκνο, 

Θεζζαινλίθε, Σ.Κ.56238,  κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 24.600,00€. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 
Η δαπάλε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 61.93.05(ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ SCADA ΣΧΝ ΓΔ 
ΚΙΛΚΙ-ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη 

εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-225/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
ΘΔΚΑ 4ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-226/4-9-2017– ΔΘΡΝΠ  ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ  ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Έγκπιζη ππακηικού ανοίγμαηορ οικονομικών πποζθοπών  ηηρ ππομήθειαρ με ηίηλο : 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΔΠ ,  ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΒΑΛΔΠ 
ΞΔΡΑΙΝΓΑΠ»  

Η  Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο ζέκα έγηλε απφ ηνλ απφ ηoλ θ. Ηιία 
Αβξακίδε, Υεκηθφ Μεραληθφ θαη Γ.Γ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ην 

πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΔΠ ,  ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΒΑΛΔΠ 

ΞΔΡΑΙΝΓΑΠ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Γεπηέξα 4 επηεκβξίνπ  2017. 

Σν απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απνηππψλεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ αθνινπζεί: 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΑΣΟΠΑΓΙΓΩΝ, ΒΑΛΒΙΓΩΝ 
ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΒΑΝΩΝ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ 

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο  ηελ Γεσηέρα 4 επηεμβρίοσ  2017 θαη ώξα 12:15   

ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή δηαγσληζκώλ πξνκεζεηώλ  γηα ηελ  «Πξνκήζεηα πδαηνπαγίδσλ, βαιβίδσλ 

αληεπηζηξνθήο θαη ειεθηξνβαλώλ πεηαινύδαο»  απνηεινύκελε από ηνπο  

 Κπξηαδίδε Μηράιε,  ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο  ΓΔΤΑ Κηιθίο   

 Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλώξα ΓΔ Τπάιιεινο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο 

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο  ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 
 

Ζ επηηξνπή παξέιαβε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο  θαθέινπο ησλ νηθνλνκηθώλ   πξνζθνξώλ από ην πξσηόθνιιν 

ηνπο αξίζκεζε κε βάζε ηε ζεηξά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξώλ. 

 

Α/Α Δηαηξεία Αξηζκ. πξσηνθόιινπ 

1 Μ.Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. 2849/31-8-2017 

2 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 2988/4-9-2017 

3 ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. 2990/4-9-2017 

 

ηελ ζπλέρεηα απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ζπλέηαμε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

 

Α/Α Δηαηξεία Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

άλεπ ΦΠΑ 24% 

1 Μ.Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. Με απνδεθηή πξνζθνξά 

2 ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 1474,00 

 ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. 1590,00 

 

ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεηήζεθε έθαζηε πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ζε όια ηα είδε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ.  

Με βάζε ην παξαπάλσ ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο Μ.Γ. ΥΡΤΑΦΗΓΖ Α.Δ. δελ γίλεηαη απνδεθηή δηόηη 

δελ πξνζέθεξε ηηκή γηα πδαηνπαγίδεο πισηήξα ρπηνζηδεξνύο δηαζηάζεσλ ½΄΄ . 
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Ζ επηρείξεζε  «ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ»  πξνζέθεξε ηελ ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή θαη 

πξνηείλεηε σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα πδαηνπαγίδσλ, βαιβίδσλ 

αληεπηζηξνθήο θαη ειεθηξνβαλώλ πεηαινύδαο», κε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε ηηκή 1474,00 ζπλ ΦΠΑ 23%. 

 

 

 
 
 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 
 Σν πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΑΡΝΞΑΓΗΓΔΠ ,  

ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΒΑΛΔΠ ΞΔΡΑΙΝΓΑΠ». 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζηελ επηρείξεζε: «ΥΑΣΕΖΛΑΚΑΡΑΚΖ Η. ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ», κε ΑΦΜ: 104493122, έδξα: 21εο , 
Ινπλίνπ 209, Κηιθίο, θαη ΓΟΤ : Κηιθίο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 1.474,00 € 

(πιένλ ΦΠΑ). 
 

 Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 25.05.08 (ΓΗΑΦΝΟΑ ΑΛΑΙΩΠΗΚΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-226/4-9-2017– ΔΘΡΝΠ  ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ  

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

 
 
ΘΔΚΑ 5o - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-227/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Ξπομήθεια οσήμαηορ, Θυδικόρ εξόδυν: 13.01, πποϋπολογιζμόρ 27.000,00€ πλέον 

Φ.Ξ.Α.  
 
Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
 
Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 
 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ισάλλε Παξαγηφ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο  ηεο 

πξνκήζεηαο νρήκαηνο, θσδηθνχ εμφδσλ: 13.01, πξνυπνινγηζκνχο 27.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α., 
ζχκθσλα ,ε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
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1.  ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΟ 4x4 

 
2.  ΚΟΠΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

H πξνκήζεηα νρήκαηνο 4x4 θξίλεηαη αλαγθαία γηα λα θαιύςεη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζε αληιηνζηάζηα θαη δεμακελέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

δύζβαηα ζεκεία θαη πνιιέο θνξέο δελ ππάξρνπλ αλνηγόκελνη δξόκνη. 

 
3.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 27.000,00  Δπξώ πιένλ Φ.Π.Α θαη 

ζα θαιπθζεί   από   ηδίνπο   πόξνπο   ηεο   Γεκνηηθήο   Δπηρείξεζεο   Ύδξεπζεο   Απνρέηεπζεο   

Κηιθίο. 

(Κσδ. Πξνϋπ.: 13.01) 
 

 

 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

 

αποθάζιζε  και  εγκπίνει  

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Ισάλλε Παξαγηνχ. 
 

 Σελ έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Ξπομήθεια 
οσήμαηορ», κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ,ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειέηε 

Μ17/2017 πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεοπξνκήζεηαο 

κε ηίηιν : «Πξνκήζεηα νρήκαηνο»(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
παξνχζεο). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  27.000,00 €ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.13.01(ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΣΖΚΑΡΩΛ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 13.01(ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΝΣΖΚΑΡΩΛ), ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-227/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  
Απσιηέκηυν Κησανικόρ 

Γεκνηηθφο χκβνπινο Κηιθίο 

 

    
    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ 
1ο χιλ. ΚΙΛΚΙ – ΞΗΡΟΒΡΤΗ, T.K. 61100 

ΣΗΛ.:23410-29330,  FAX:23410-29320  
Email: paragios@deyak.gr 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ» 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.Δ.: 13.01 
 

 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: Μ17/2017 

 
 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

  Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ  

 Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Π Ρ ΟΜΗ Θ Ε Ι Α   

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

 δ ι α κ η ρ ύ ζ ζ ε ι

 
την με ςυνοπτικό διαδικαςύα επιλογό αναδόχου για την προμόθεια: 

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ>> 
Προϋπολογιζμού 27.000,00 Δσρώ 

mailto:giovanoudis@deyak.gr
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(πλϋον  Φ.Π.Α.), 

 
 
 
που θα διεξαχθει  ςυ μφωνα με α) τισ διατα ξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ ο ρουσ τησ παρου ςασ και 

 
καλεύ 

 
τουσ ενδιαφερο μενουσ οικονομικου σ φορει σ να υποβα λουν προςφορα  για την ανα δειξη αναδο χου 
πραγματοποι ηςησ τησ ωσ α νω προμη θειασ. 
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Πίνακας Περιεχομένων 

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

   

Άρθρο 1 Κύριοσ του ϋργου – Αναθϋτουςα Αρχό – τοιχεύα Επικοινωνύασ  
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ΚΕΥΛΑΙΟ Α   Άρθρο 1   Κύριοσ τησ προμόθειασ– Αναθϋτουςα Αρχό - τοιχεύα επικοινωνύασ  
6. Αναθε τουςα Αρχη :Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ)   

Οδόσ  : 1ο ΦΙΛ. ΚΙΛΚΙ - ΞΗΡΟΒΡΤΗ 
Σαχ.Κωδ. : 61100 

Σηλ. :  23410 29330 
Telefax : 23410 29320 
E-mail : paragios@deyak.gr 
Πληροφορύεσ:  : Παραγιόσ Ιωϊννησ 

7. Εργοδο τησ η  Κυ ριοσ τησ προμη θειασ:Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ) 

8. Υορε ασ καταςκευη σ τησ προμη θειασ: :Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ-ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 
ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ) 

9. Προι ςτα μενη Αρχη  : Δ.. ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 
10. Διευθυ νουςα η  Επιβλε πουςα Τπηρεςι α :Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

 

 
Άρθρο 2: Παραλαβό εγγρϊφων ςύμβαςησ και τευχών  
 
2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούςα διακόρυξη, 
β)  το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 
Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, 
δ) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ε) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
ζ) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρϋωςεων  
η) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
θ) η τεχνικό μελϋτη, 
ι) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την αναθϋτουςα αρχό  επύ 
όλων των ανωτϋρω 

 

 

 Για την παραλαβό των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβϊλλουν τη δαπϊνη αναπαραγωγόσ τουσ, που 
ανϋρχεται ςε 5 ΕΤΡΩ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλϊβει με δαπϊνη και επιμϋλειϊ του την 
αναπαραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. Μπορούν επύςησ να λϊβουν 
αντύγραφα αυτών με δαπϊνεσ και φροντύδα τουσ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα 
παραπϊνω ςτοιχεύα και ταχυδρομικϊ, εφόςον τα ζητόςουν ϋγκαιρα  και εμβϊςουν, κατόπιν ςυνεννόηςησ 
με την αναθϋτουςα αρχό, πϋραν τησ αναφερομϋνησ ςτο πρώτο εδϊφιο δαπϊνησ και τη δαπϊνη τησ 
ταχυδρομικόσ αποςτολόσ τουσ. Η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει τα ζητηθϋντα ςτοιχεύα μϋςω των 
Ελληνικών Σαχυδρομεύων ό ιδιωτικών εταιρειών μεταφορϊσ αλληλογραφύασ και χωρύσ να φϋρει ευθύνη 
για την ϋγκαιρη ϊφιξη τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.Επιπρόςθετα προςφϋρεται ελεύθερη πλόρησ, ϊμεςη και 
δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγραφα τησ ςύμβαςησ από τισ …-…-2017, ςτην ιςτοςελύδα 
www.deyak.gr.  
Για να υποβϊλλουν όμωσ προςφορϊ οι ενδιαφερόμενοι, θα πρϋπει να προμηθευτούν δωρεϊν το ϋντυπο 
τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, από τα κεντρικϊ γραφεύα τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1 ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςη, Σ.Κ. 
61100, Κιλκύσ , υπεύθυνοσ κ.Παραγιόσ Ιωϊννησ , τηλ. 2341029330. 
 
2.3 Εφο ςον ε χουν ζητηθει  εγκαι ρωσ, η τοι ε ωσ την  …-…-2017  οι αναθε τουςεσ αρχε σ παρε χουν ςε ο λουσ τουσ 

προςφε ροντεσ που ςυμμετε χουν ςτη διαδικαςι α ςυ ναψησ ςυ μβαςησ ςυμπληρωματικε σ πληροφορι εσ ςχετικα  

με τισ προδιαγραφε σ και οποιαδη ποτε ςχετικα  δικαιολογητικα , το αργο τερο ςτισ …-…-2017.   

 

mailto:paragios@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
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Άρθρο 3 Τποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
1. Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 18 εύτε (α) με κατϊθεςό 
τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού εύτε (β) με ςυςτημϋνη επιςτολό προσ την αναθϋτουςα αρχό εύτε (γ) με 
κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 1ο Φιλιόμετρο Κιλκύσ -  Ξηρόβρυςη. ε 
περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ γύνονται 
δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που διεξϊγει τον 
διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 18 
τησ παρούςασ.  
2. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει να 
αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα: 
 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού 

Προςφορϊ 

του ….. 
για την προμόθεια  : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΗΜΑΣΟ» 

με αναθϋτουςα αρχό ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών ……………… … ……………. 2017   
                        ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

3. Ο ενιαι οσ φα κελοσ Προςφορα σ πρε πει να ει ναι ερμητικα  κλειςτο σ και να περιε χει τα ακο λουθα: 

α) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο, με την ε νδειξη <<Δικαιολογητικα  υμμετοχη σ>>, κατα  τα οριζο μενα ςτο 

α ρθρο 24, 

β) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο, με την ε νδειξη <<Σεχνικη  Προςφορα >>, κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24, 

γ) Ξεχωριςτο  ςφραγιςμε νο φα κελο (κλειςμε νο με τρο πο που δε μπορει  να ανοιχθει  χωρι σ να καταςτει  του το 

αντιληπτο  επι  ποινη  αποκλειςμου ,) με την ε νδειξη <<Οικονομικη  Προςφορα >> ο οποι οσ περιε χει τα 

οικονομικα  ςτοιχει α τησ προςφορα σ , κατα  τα οριζο μενα ςτο α ρθρο 24  

Οι τρεισ (3) ξεχωριςτοι  ςφραγιςμε νοι φα κελοι φε ρουν επι ςησ τισ ενδει ξεισ του κυρι ωσ φακε λου τησ παρ.2 

4. Οι προςφορε σ και τα περιλαμβανο μενα ςε αυτε σ ςτοιχει α ςυντα ςςονται ςτην ελληνικη  γλω ςςα η  

ςυνοδευ ονται απο  επι ςημη μετα φραςη τουσ ςτην ελληνικη  γλω ςςα. 

5. Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε περι πτωςη 

νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν.   

 

Άρθρο 4:Διαδικαςύα κατϊθεςησ και εξϋταςησ των προςφορών- Τποβολό δικαιολογητικών 
-Κατακύρωςη- ύναψη ςύμβαςησ – Τπογραφό ςυμφωνητικού  
 
16.3 Παραλαβό και εξϋταςη των φακϋλων προςφορϊσ -  Έγκριςη πρακτικού  
 
α) Η ε ναρξη υποβολη σ των προςφορω ν που κατατι θενται κατα  την καταληκτικη  ημερομηνι α ςτην Επιτροπη  

Διαγωνιςμου , ςε δημο ςια ςυνεδρι αςη, κηρυ ςςεται απο  τον Προ εδρο αυτη σ, μιςη  ω ρα πριν απο  την ω ρα λη ξησ 

τησ προθεςμι ασ του α ρθρου 18 τησ παρου ςασ. 

 
β) Οι προςφορϋσ που παραλαμβϊνονται καταχωρύζονται κατϊ ςειρϊ κατϊθεςόσ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, ςτο οπούο ειδικότερα αναφϋρονται  η ςειρϊ προςϋλευςησ, η επωνυμύα του 
οικονομικού φορϋα, η τϊξη και κατηγορύα του, ο εξουςιοδοτημϋνοσ εκπρόςωποσ, καθώσ και η εκπλόρωςη 
ϊλλων τυπικών προώποθϋςεων που απαιτούνται ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Όλοι οι φϊκελοι αριθμούνται με τον 
αύξοντα αριθμό κατϊθεςόσ τουσ, όπωσ καταχωρύςθηκαν ςτο πρακτικό και μονογρϊφονται από τον Πρόεδρο 
και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού. 
 
γ) Αμϋςωσ μετϊ την κατϊ τα ανωτϋρω ολοκλόρωςη τησ παραλαβόσ των προςφορών και καταγραφόσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 24.2, ακολουθεύ η αποςφρϊγιςη των οικονομικών προςφορών, η 
μονογραφό τουσ από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και η ανακούνωςη των επύ μϋρουσ 
ςτοιχεύων τουσ, τα οπούα επύςησ καταχωρύζονται ςτο ύδιο ωσ ϊνω πρακτικό.  
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Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών αποςφραγύζονται κατϊ την κρύςη τησ Επιτροπόσ, εύτε ευθύσ αμϋςωσ 
με το πϋρασ τησ αξιολόγηςησ των Σεχνικών Προςφορών, εύτε ςε ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται από το 
αρμόδιο όργανο με ειδικό πρόςκληςη αυτών που ϋλαβαν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, με ςχετικό ανακούνωςη που 
θα τουσ αποςταλεύ και η οπούα θα εύναι και ςε εμφανϋσ μϋροσ τησ Τπηρεςύασ  
 
Οι φϊκελοι των Οικονομικών Προςφορών, για όςεσ Προςφορϋσ δεν κρύθηκαν κατϊ την προηγηθεύςα 
αξιολόγηςη των Σεχνικών και λοιπών ςτοιχεύων αποδεκτϋσ, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ επιςτρϋφονται με την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ του διαγωνιςμού. 
 
την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των Οικονομικών Προςφορών, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ανακοινώνει τισ 
τιμϋσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, των οπούων οι Προςφορϋσ ϋγιναν αποδεκτϋσ και ςυμπεριλαμβϊνει ςτο 
Πρακτικό Διαγωνιςμού τα ςχετικϊ αποτελϋςματα.  
 
Σο αποτϋλεςμα των παραπϊνω ςταδύων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν ςε ϋνα μύα δημόςια ςυνεδρύαςη, 
επικυρώνονται με απόφαςη για την ϋγκριςη του Πρακτικού Διαγωνιςμού από το Δ τησ ΔΕΑΤΑ ΚΙΛΚΙ, η 
οπούα και κοινοποιεύται ςτουσ Προςφϋροντεσ. 
 
Κατϊ τησ παραπϊνω απόφαςησ, όπωσ και κατϊ τησ Διακόρυξησ, χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του 
ϊρθρου 127 του ν. 4412/2016 
 
Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η αναθϋτουςα 
αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ 
προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιων τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και παρουςύα των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ. 
 
 
 

 
 
4.2        Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών - Κατακύρωςη – Πρόςκληςη για υπογραφό 

ςύμβαςησ 
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιεύ εγγρϊφωσ τον προςφϋροντα, ςτον οπούο 
πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ, 10 ημερών, τα 
δικαιολογητικϊ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 23.2-τησ παρούςασ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςτο 
πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού.  
 
 

28 Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το 
Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ),  εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό  
29 αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των 
παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  
30 αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ,  

ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του 
και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  
 
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ 
οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ), ότι πληρού, 
οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ 
ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
15 τησ παρούςασ. 
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Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν 
αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. 
 
Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από την Επιτροπό 
Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κιλκύσ για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την 
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ. 
 
β) Η Αναθϋτουςα Αρχό εύτε κατακυρώνει, εύτε ματαιώνει τη ςύμβαςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 105 και 
106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ 
διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο με 
κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Όςοι υπϋβαλαν 
παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου ςτα γραφεύα τησ ΔΕΤΑ 
Κιλκύσ , 1ο χλμ. Κιλκύσ-Ξηρόβρυςησ, Σ.Κ.61100, Κιλκύσ την επόμενη τησ κοινοπούηςησ τησ κατακυρωτικόσ προσ τον 
προςωρινό ανϊδοχο απόφαςησ (τόποσ και χρόνοσ). 
  Μετϊ  την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ ενςτϊςεων προβλεπόμενων ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ 
παρούςασ , κοινοποιεύται η απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και καλεύται να προςϋλθει ςε οριςμϋνο 
τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ 
εγγραφόσ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.           
 

 
 
 

4.3 Ενςτϊςεισ 
 
Ενςτϊςεισ υποβϊλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού ό τησ 
νομιμότητασ διενϋργειασ του, ό τησ ςυμμετοχόσ παρόχου ς΄αυτόν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 127 του 
Ν.4412/2016, ωσ εξόσ : 
 
α)Κατϊ τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμού, μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την ημερομηνύα διενϋργειασ 
του ςυνοπτικού διαγωνιςμού. 
 
β) Κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ εντόσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο  οικονομικό φορϋα. Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ , η οπούα εξετϊζεται από το Δ.. τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ  
μετϊ από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ  
ενςτϊςεων, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η 
απόρριψη τησ ϋνςταςησ. 
 
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η καταβολό 
παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1) επύςησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 
ςύμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το 
Δ.. τησ ΔΕΤΑ ΚΙΛΚΙ.  
 
Ενςτϊςεισ που υποβϊλλονται για οποιουςδόποτε ϊλλουσ  
από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ δεν γύνονται δεκτϋσ.   

 
 
Άρθρο 5:  Έγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – υμφωνητικό– ειρϊ  
 ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ϊρθρου 316 του ν. 4412/2016.  
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Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ η προμόθεια εύναι  τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ καθορύζεται  ωσ 
κατωτϋρω.  
  

11. Σο ςυμφωνητικό. 
12. Η παρούςα Διακόρυξη. 
13. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
14. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
15. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
16. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
17. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
18. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
19. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
20. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου. 
 

Άρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα . 

6.2.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

 

 
 
Άρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

 
7.2. Για τη δημοπρϊτηςη τησ προμόθειασ , την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ,  εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω 

νομοθετημϊτων: 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-(Μϋχρι τισ 31\12\2016 του ν.3886/2010 (Α΄173)<<Δικαςτικό προςταςύα κατϊ την ςύναψη δημοςύων 
ςυμβϊςεων Εναρμόνιςη τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ με την Οδηγύα 89/665/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 
21ησ Ιουνύου 1989 (L395) και την Οδηγύα 92/13/ΕΟΚ του υμβουλύου τησ 25ησ Υεβρουαρύου 1992(L76) 
Όπωσ τροποποιόθηκαν με την Οδηγύα 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 
τησ 11ησ Δεκεμβρύου 2007(L335)>>  
 
-Σου ν.4013/2011 (Α΄2014) <<ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…>> 
 
-Σου ν.3861/2010(Α΄112) <<Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργϊνων ςτο διαδύκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και ϊλλεσ διατϊξεισ>> 
 
-Σου ν. 3548/2007 (Α’68) << Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικόν Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ>>. 
 

 

1.8 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 
 

1.9 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισiii, καθώσ και λοιπϋσ διατϊξεισ που 
αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ εργολαβύασ και 
γενικότερα κϊθε διϊταξησ (Νόμοσ, Π.Δ.,Τ.Α.) και ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του 
ϋργου τησ παρούςασ ςύμβαςησ, ϋςτω και αν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω ό εκδοθούν ςε μεταγενϋςτερο χρόνο 
του παρόντοσ προτύπου. 
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Άρθρο 8: Φρηματοδότηςη τησ Προμόθειασ, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 

 
8.1. Η προμόθεια χρηματοδοτεύται από ΙΔΙΑ ΕΩΔΑ Κ.Α.Δ.:13.01  και υπόκειται ςτισ κρατόςεισ που 

προβλϋπονται για τισ περιπτώςεισ προμηθειών περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ  ύψουσ 0,06 υπϋρ των 
λειτουργικών αναγκών τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων , ςύμφωνα με το ϊρθρο 
4 παρ.3 του Ν.4013/2011 

   
8.2. Η πληρωμό του Ανϊδοχου θα γύνει μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υλικών , από την αρμόδια 

Επιτροπό , ςύμφωνα με το Άρθρο 200 παρϊγραφοσ 4 ςημεύο α) , του ν.4412/2016 και μετϊ από 
την κατϊθεςη των δικαιολογητικών που το ύδιο ϊρθρο του ν. 4412/2016 ορύζει  

  

8.3. Η πληρωμό του τιμόματοσ θα γύνεται ςε ΕΤΡΩ. 
 
Άρθρο 9: Παροχό διευκρινύςεων για τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ , οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ παρϋχουν ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που 
ςυμμετϋχουν ςτην διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ 
προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ , το αργότερο ϋωσ την προηγούμενη τησ δημοπραςύασ 
, δηλαδό ςτισ …-…-2017 

 
 

Άρθρο 10: Σεκμόριο από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκό απνηειεί ηεθκήξην όηη ν δηαγσληδόκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε απηήο ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ τησ προμόθειασ 
 
 11.1            Σύτλοσ τησ προμόθειασ 

 
 Ο τύτλοσ τησ προμόθειασ εύναι:  
 «Προμόθεια οχόματοσ ». 
 
  

 11.2              Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ τησ προμόθειασ 

 
Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ τησ Προμόθειασ ανϋρχεται ςε 27.000.00 Ευρώ, προ 
ΥΠΑ 24% 
 
 

11.3       Σόποσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 

 
 Αποθόκη ΔΕΤΑ Κιλκύσ. 
 
11.5       Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ τησ Προμόθειασ. 

  

 Η παρούςα μελϋτη αφορϊ την προμόθεια οχόματοσ 4Φ4 για την τεχνικό υπηρεςύα και ςυγκεκριμϋνα 

την Ε.E.Λ. Κιλκύσ και αφορϊ την προμόθεια οχόματοσ διπλόσ καμπύνασ με τετρακύνηςη και ςύμφωνα με το 

Παρϊρτημα Σεχνικών Προδιαγραφών. 
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Άρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ, ορύζεται ςε 2 ΜΗΝΕ  από την ημϋρα υπογραφόσ τησ 
ςύμβαςησ.  
Η παραλαβό των υλικών πραγματοποιεύται κατϊ τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
Κατϊ την διαδικαςύα παραλαβόσ των υλικών , διενεργεύται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ϋλεγχοσ και καλεύται 
να παραςτεύ, εφ΄ όςον το επιθυμεύ , ο προμηθευτόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 208 του ύδιου 
νόμου. 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικαςύα επιλογόσ Αναδόχου – ύςτημα υποβολόσ οικονομικών προςφορών. 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με τον «ςυνοπτικό διαγωνιςμό» του ϊρθρου 327 

του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού. 
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςε ςφραγιςμϋνα 

και αριθμημϋνα ϋντυπα που χορηγούνται από την ΔΕΤΑ Κιλκύσ .  
 
13.3  Η προςφορϊ δύνεται ςε Ευρώ , χωρύσ ΥΠΑ και περιλαμβϊνει το κόςτοσ προμόθειασ                                              
οχόματοσ 4Φ4 για την τεχνικό υπηρεςύα .  
  
13.4  Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα οικονομικό προςφορϊ.  
 
13.5 Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 
 
13.6            Δεν γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.  
 
 
 

Άρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ-Ανϊδειξη Αναδόχου 

 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ 
μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό), όπωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα 311 και 95παρ. 2 ν.4412/2016  
 
Άρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό. 
 
15.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό ορύζεται ςτο ποςό 540 Ευρώ (2% του 

προώπολογιςμού τησ προμόθειασ) , βϊςει των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 1.α. του Άρθρου 72 
, του ν. 4412/2016. 

 
 

 
 
  

 
 
Άρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ) 
 
16.1 ΔΕΝ  προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο.  
 
16.3 ΔΕΝ προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη  
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Άρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ τησ προμόθειασ 
 
 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

302 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό 

ειδικότερα ορύζει. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ , προκειμϋνου να γύνουν αποδεκτϋσ από την υπηρεςύα , πρϋπει 

να περιλαμβϊνουν κατ΄ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτο Άρθρο 302 του ν. 4412/2016  

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα) , όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.  

Άξζξν 17Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ 

 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-
μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να 
εκδύδονται από το  Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων 
με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο 
παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που 
λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη 
οικονομικό φορϋα. 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του αναδόχου από ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ 

τησ παραπϊνω παραγρϊφου, ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

 

 

 

Άρθρο 18: Ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η …………………. 2017  ημϋρα 

……………. Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 10:00 π.μ.  

 

 

Άρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του ϊρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διϊςτημα   6  μηνών, από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των 

προςφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοςιότητα - Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

   

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ.  
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Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ) δημοςιεύεται, ςτον Ελληνικό Σύπο, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

66 ν. 4412/2016, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.  deyak.gr), ςύμφωνα με το ϊρθρο 

2 τησ παρούςασ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  

21. 1 Δικαι ωμα ςυμμετοχη σ ε χουν φυςικα  νομικα  προ ςωπα , η  ενω ςεισ αυτω ν – μελω ν τησ Ε.Ε. των χωρω ν του 
Ε.Ο.Φ., των κρατω ν – μελω ν τησ υμφωνι ασ Δημοςι ων υμβα ςεων ( .Δ.. / G.P.A.) , του Παγκο ςμιου 
Οργανιςμου  Εμπορι ου , καθω σ επι ςησ και των οικονομικω ν φορε ων που προε ρχονται απο  χω ρεσ που ε χουν 
υπογρα ψει διμερει σ ςυμφωνι εσ , η  ςυμφωνι εσ ςυ νδεςησ με την Ε.Ε. που ε χουν την ε δρα τουσ και 
δραςτηριοποιου νται ςτισ προαναφερθει ςεσ χω ρεσ. 
 
Άρθρο 22: Κριτόρια επιλογόσ  
 

Η πλόρωςη των απαιτόςεων των ϊρθρων 304-308 ν.4412/2016 πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ 
ϋνωςησ   

 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο 
πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν 
πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ ακόλουθουσ 
λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου 
τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, 
ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ 
Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό 
ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 
26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για 
τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 
τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 
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αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη 
καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 
οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον τουσ 
διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ κατ’ 
ελϊχιςτον τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και 
δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ 
του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό 
τουσ. 

 

3. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν 
βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ 
βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι 
η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ 
υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 
ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε 
ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεύ 
να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών φορϋων 
κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη 
ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
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αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα 
τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη 
των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε αμφιβολύα 
την ακεραιότητϊ του. 

4.  Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιαδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ , όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 
αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ την διαδικαςύα , ςε μια από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 1,2 και 3. 

5. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 4 
μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν 
την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται 
από τουσ οικονομικούσ φορεύσ αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ 
του ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον 
οικονομικό φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να 
κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω 
απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 

Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο κρϊτοσ 
εγκατϊςταςόσ τουσ. 

 

  

Άρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα ποιοτικόσ επιλογόσ 
 
23.1 Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ τησ ΕΑΑΔΗΤ 
 
(Β) Για ςυμβϊςεισ με εκτιμώμενη αξύα κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016. 

 
 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, 
με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των 
πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ 
φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
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23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 και 22 τησ 
παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 4.2 (α)  
 
Η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22Α και Β πρϋπει να ικανοποιεύται από όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ. 
 
Σα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την απόδειξη των αναγραφόμενων ςτο τυποποιημϋνο ϋντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ , εύναι τα εξόσ :  

 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομιζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, ελλεύψει 
αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ-μϋλουσ ό 
τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων δύο εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό του οικεύου 
κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του οικονομικού φορϋα, όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)iv ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό 
την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
που υποβϊλλονται εύναι  

9. φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για τον 
οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι ςε εξϋλιξη. Οι 
αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ 
φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ 
οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

10. αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα. Η αςφαλιςτικό 
ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα α) ωσ φυςικό ό 
νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό 
ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο  ΣΜΕΔΕ.   Οι 
εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ 
(κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ 
αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν γύνονται αποδεκτϊ ωσ απόδειξη 
ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, αποδεικτικϊ ενημερότητασ για τα ςτελϋχη που ςτελεχώνουν το 
πτυχύο τησ εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν 
υποβϊλουν τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για 
το οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν τϋτοιο 
προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. . 

(γ) Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκαταςτημϋνοι ό δραςτηριοποιούνται ςτην Ελλϊδα το 
πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, παύςη εργαςιών, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό 
διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του 
οικονομικού φορϋα και το πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη εκδύδεται από το οικεύο 
πρωτοδικεύο για τα νομικϊ πρόςωπα εκτόσ Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ό τισ Περιφερειακϋσ Ενότητεσ για τισ Α.Ε.  
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ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό 
περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη.  

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α., το ϋγγραφο ό 
το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό 
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ 
μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν 
εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ 
περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 3 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, η 
προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.3του ϊρθρου 22, υποβϊλλεται επικαιροποιημϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού.  

 23.4 Δικαιολογητικϊ  απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β. 

 

(α) Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Μεηξών , από ην αληίζηνηρν νηθείν Δπηκειεηήξην.  

(β) Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά , ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ ηζρύνπλ 
θαη εθδίδνληαη ζηελ ρώξα πξνέιεπζεο ηνπο.  

 

23.5  Αποδεικηικά έγγραθα νομιμοποίηζης (άρθρο 93 ν. 4412 / 2016). 

 

Νομιμοποιητικϊ Έγγραφα: 
 
την περύπτωςη ςυμμετϋχοντασ ημεδαπού ό αλλοδαπού νομικού προςώπου , τα δημοςιευμϋνα επύςημα 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα (Υ.Ε.Κ. ό Γ.Ε.Μ.Η., κλπ) τα οπούα προβλϋπονται από το δύκαιο τησ χώρασ ϋδρασ 
ό λειτουργύασ τουσ , από τα οπούα να προκύπτουν :  
 

 Ο Πρόεδροσ και τα μϋλη του Δ.. , καθώσ και οι Διευθύνων ύμβουλοσ, όταν το νομικό πρόςωπο 
εύναι Α.Ε., 

 Οι Διαχειριςτϋσ, όταν το νομικό πρόςωπο εύναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., ό Ε.Π.Ε.  
 

την περύπτωςη φυςικού προςώπου , η βεβαύωςη ϋναρξησ εργαςιών επιτηδευμϋνα από την 
αντύςτοιχη Δημόςια Οικονομικό Τπηρεςύα. 
 
την περύπτωςη ϊλλων μορφών εταιριών  , οποιαδόποτε νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να 
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οπούοι ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ. 
 
Περαςτικό εκπροςώπηςησ , εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει με αντιπρόςωπο του.  
 
 
   

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Ο φϊκελοσ προςφορϊσ (προςφορϊ) των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει, επύ ποινό αποκλειςμού, τα 
ακόλουθα: 
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(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ»  

 (β) ξεχωριςτό ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 
 

24.2 Ο φϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, να περιϋχει τα 
ακόλουθα:  
 

4. Τπεύθυνη Δόλωςη του ν. 1599/86 κατϊ το υπόδειγμα τησ υπηρεςύασ, περύ των κριτηρύων 
αποκλειςμού του Οικονομικού φορϋα, από την ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων, του ν. 4412/2016 
και των κριτηρύων καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ  

5. Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ του προςφϋροντα Οικονομικού φορϋα.  
6. Παραςτατικό εκπροςώπηςησ, αν οι Οικονομικού φορεύσ ςυμμετϋχουν με αντιπρόςωπο τουσ.  
 
 

 
24.3 Ο φϊκελοσ «Σεχνικό Προςφορϊ» πρε πει , επι  ποινη  αποκλειςμου  , να περιε χει τεχνικα  ςτοιχει α 
προςφορα σ που καλυ πτουν τισ απαιτη ςεισ τησ Τπηρεςι ασ , ςυ μφωνα με τισ Σεχνικε σ προδιαγραφε σ τησ 
μελε τησ τησ προμη θειασ (Σεχνικα  χαρακτηριςτικα  , φυλλα δια , εγγυη ςεισ  , spects , κ.λ.π.).   

 
24.4     Ο φάκελος «Οικονομικό Προςφορϊ»  περιε χει ςυμπληρωμε νο το θεωρημε νο απο  την 
αναθε τουςα αρχη  ε ντυπο Οικονομικη σ Προςφορα σ του α ρθρου 2 (γ) τησ παρου ςασ.  
24.5  Οι προςφορε σ υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα  φυ λλο απο  τον οικονομικο  φορε α η , ςε 
περι πτωςη νομικω ν προςω πων, απο  το νο μιμο εκπρο ςωπο αυτω ν. Η ε νωςη οικονομικω ν φορε ων υποβα λλει 
κοινη  προςφορα , η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα  ει τε απο  ο λουσ τουσ οικονομικου σ φορει σ που αποτελου ν 
την ε νωςη ει τε απο  εκπρο ςωπο  τουσ νομι μωσ εξουςιοδοτημε νο. 
 
 
 

 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

 

Άρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη τησ ςυγκεκριμϋνησ προμόθειασ, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 227/2017 Απόφαςη Δ.. 

ΔΕΤΑ  Κιλκύσ. 

 
 Κιλκύσ, …-…-2017 
 
 

 
ΘΔΚΑ 6ο - Απόθαζη 15-228/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Ξπόγπαμμα επισοπήγηζηρ επισειπήζευν ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ ππώηος και 
δεύηεπος βαθμού (Γήμυν και Ξεπιθεπειών), για ηην απαζσόληζη 10.000 ανέπγυν 
ηλικίαρ 55-67 εηών.  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλία ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο,ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνΠξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο 
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ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ), γηα ηελ 
απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 55-67 εηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εηζήγεζε πνπ 

έρεη σο εμήο: 

ηηο  30-08-2017, ιάβακε ηελ κε Αξ. Πξση. 59951/30-08-2017 δεκφζηα πξφζθιεζε 
Νν11/2017ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ 

θαη δεχηεξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ), γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ ειηθίαο 
55-67 εηψλ. 

Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

φπσο απηφο νξίδεηαη κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 1892/1990 (Α’ 101) θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ (Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ) ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ 
αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε κίαο 

επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη λα κελ έρεη πξνβεί ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην 

πξφγξακκα.  

Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζηνπο δψδεθα κήλεο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα 
επηπιένλ δψδεθα κήλεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε. Σν 
χςνο ηεο επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ζην 50% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνχ θαη κε κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο ηνπ σθεινχκελνπ κε αλψηαην φξην ηα 600 επξψ κεληαίσο.  

Η ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο 
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
εηψλ μεθηλάλε ηελ Σξίηε 5 επηεκβξίνπ 2017 θαη ψξα 10.00 π.κ., θαζψο σθεινχκελνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη ειηθίαο 55-67. 

Η Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κε ηε δηεχξπλζή ηεο ζηα Kαιιηθξαηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, παξέρεη 
ππεξεζίεο χδξεπζεο απνρέηεπζεο   ζε έμη επηπιένλ δήκνπο (ηνπο πξψελ δήκνπο Πηθξνιίκλεο, 
Γαιιηθνχ, Γξνζάηνπ, Μνπξηψλ, Κξνπζίσλ θαη Υέξζνπ). ηνπο παξαπάλσ 6 αλαθεξφκελνπο 

δήκνπο δελ ππήξρε Γ.Δ.Τ.Α. 

ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κηιθίο γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά ησλ παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο, δίθηπα 

χδξεπζεο – απνρέηεπζεο). Γελ κεηαθέξζεθε ην πξνζσπηθφ νχηε ν θηλεηφο εμνπιηζκφο 
(νρήκαηα, κεραλήκαηα έξγνπ θιπ). 

Έηζη, απφ ηελ κηα ζηηγκή ζηελ άιιε, θιήζεθε ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα 

εμππεξεηήζεη ζρεδφλ δηπιάζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηξηπιάζηα έθηαζε.  

ήκεξα, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εμππεξεηεί 116 νηθηζκνχο, ζε κηα έθηαζε 1.581.21 ηεηξαγσληθψλ 
ρηιηνκέηξσλ, κεγαιχηεξε θαη απφ ηεο ΔΤΓΑΠ πνπ εμππεξεηεί ηελ Αζήλα. Να ζεκεησζεί φηη ν 

Γήκνο Κηιθίο είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε δήκνο ηεο Διιάδαο. 

χκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ αλαξηήζεθε ζην ΦΔΚ 1615/Β/2017 θαη 
είλαη ζε ηζρχ αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 101 ζέζεηο, ν αξηζκφο ησλ 
θαιπκκέλσλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 23 ζέζεηο κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ θελψλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 78 ζέζεηο. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο : 
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χκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ αλαξηήζεθε ζην ΦΔΚ 33/Β/2005 θαη 
είλαη ζε ηζρχ αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 36 ζέζεηο, ν αξηζκφο ησλ 

θαιπκκέλσλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 23 ζέζεηο κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ θελψλ νξγαληθψλ 
ζέζεσλ λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 13 ζέζεηο. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο : 

χκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο πνπ αλαξηήζεθε ζην ΦΔΚ 33/Β/2005 θαη 
είλαη ζε ηζρχ αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 101 ζέζεηο, ν αξηζκφο ησλ 
θαιπκκέλσλ ζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 23 ζέζεηο κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ θελψλ νξγαληθψλ 

ζέζεσλ λα αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 13 ζέζεηο. 

Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα ηκήκαηα θαη ηηο ζέζεηο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο : 

 

 

 

ΞΖΟΔΠΗΑΘΖ 
ΓΗΑΟΘΟΩΠΖ 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΔΠΔΩΛ 

 

ΤΝΟΛΟ 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΠΔ 1 1 

Σκήκα Γξακκαηείαο- 

Δπηθνηλσλίαο Οξγάλσλ 
Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο 

πζηεκάησλ Πνηφηεηαο 

Γηνηθεηηθψλ ΠΔ 

 Πιεξνθνξηθήο ΠΔ Δπηθνηλσλίαο 

θαη  

Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΣΔ 

Γηνηθεηηθφο ΓΔ 

1 

1 
 
1 
1 

 
 
 
 
 
4 

Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ Ννκηθφο ΠΔ 1 1 

Γξαθείν Σερληθνχ Αζθαιείαο Μεραληθφο ΠΔ 1 1 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

   

Γηεπζπληήο Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

Οηθνλνκνιφγνο 

ΠΔ 

1 1 

Οηθνλνκηθφ Σκήκα    

Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθνχ 

Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιφγνο 

ΠΔ 

1 1 

Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ - Σακείνπ Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ 

Βνεζφο Λνγηζηή ΣΔ 
Σακίεο  ΓΔ 

1 

1 

2 

 

 

 

4 
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Γξαθείν Γηαρείξηζεο Ύδξεπζεο 

θαη Απνρέηεπζεο 

Γηνηθεηηθφο ΣΔ 

Γηνηθεηηθφο ΓΔ  

Σερλίηεο 

Τδξαπιηθνί- 

Τδξνλνκείο ΓΔ  

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

1 

8 

 

4 

 

 

 

 

 

14 

Γξαθείν Απνζήθεο, 

Πξνκεζεηψλ θαη 
Παξαθνινχζεζεο πκβάζεσλ 

Έξγσλ 

Γηνηθεηηθνί ΣΔ 

Τδξαπιηθφο ΓΔ 
Απνζεθάξηνο ΓΔ 

2 

1 

1 

 

 

 

 

4 

Γηνηθεηηθφ Σκήκα    

Πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθνχ 

Σκήκαηνο 

Οηθνλνκνιφγνο 
ΠΔ 

1 1 

Γξαθείν Δμππεξέηεζεο 

Καηαλαισηψλ 

Γηνηθεηηθφο ΣΔ 

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

2 

 

3 

Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, 

Μηζζνδνζίαο & Δθπαίδεπζεο 

Πξνζσπηθνχ 

Οηθνλνκνιφγνο ΠΔ  

Γηνηθεηηθφο ΣΔ  

Γηνηθεηηθνί ΓΔ 

1 

1 

2 

 

 

 

4 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ    

Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο ΠΔ 

1 1 

Σκήκα Δγθαηαζηάζεσλ 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

   

Πξντζηάκελνο Δ.Δ.Λ. Υεκηθφο 

Μεραληθφο ΠΔ 

1 1 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Δ.Δ.Λ 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

Ηιεθηξνηερλίηεο ΓΔ 

πληεξεηέο 
Ηιεθηξνκεραληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ ΓΔ 
Δξγάηεο Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

2 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

10 

Γξαθείν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 

Τδάησλ θαη Λπκάησλ (Υεκείν- 

Δξγαζηήξην-Απνιπκάλζεηο) 

Υεκηθφο ΠΔ  

Βνεζνί Υεκηθνί ΓΔ Δξγάηεο 

Γεληθψλ Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

2 

2 

 

 

 

 

5 

Σκήκα Η/Μ θαη Απηνκαηηζκψλ    
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Πξντζηάκελνο Η/Μ θαη 

Απηνκαηηζκψλ 

Ηιεθηξνιφγνο ή 

Μεραλνιφγνο ΠΔ 

1 1 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Η/Μ Δμνπιηζκνχ, 
Ορεκάησλ, Απηνκαηηζκψλ, 

SCADA θαη Γηθηχσλ 

Ηιεθηξνιφγνο ΠΔ  

Πιεξνθνξηθήο ΠΔ  

Ηιεθηξνιφγνη ΓΔ 
Ηιεθηξνζπγθνιιεηήο ΓΔ 

Σερλίηεο Ορεκάησλ ΓΔ 

1 

1 

5 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

Σκήκα Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο 

   

Πξντζηάκελνο Ύδξεπζεο Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο ΠΔ 

1 1 

Γξαθείν Λεηηνπξγίαο θαη 

πληήξεζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο 
θαη Απνρέηεπζεο 

Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο 

ΠΔ 

Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο ή 
Γνκηθψλ Έξγσλ 

ΣΔ Μεραληθφο ΣΔ 

Σερλίηεο 

Τδξαπιηθνί ΓΔ 
Υεηξηζηέο 

Γνκηθψλ 
Μεραλεκάησλ ΓΔ 

Οηθνδφκνη ΤΔ 

Οδεγνί ΤΔ 

Υεηξηζηήο 
Απνθξαθηηθνχ- 

Δπνπηηθνχ ΤΔ 

Δξγάηεο Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ ΤΔ 

1 

1 

 

1 

6 

5 

 

2 

4 

1 

 

7 
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Σκήκα Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 

ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, 
Άξδεπζεο θαη Δξεπλψλ 

   

Πξντζηάκελνο Φεθηνπνίεζεο, 

Α.Π.Δ., ηαηηζηηθψλ 
Αλαιχζεσλ, Άξδεπζεο θαη 

Δξεπλψλ 

Σνπνγξάθνο 

Μεραληθφο 

ΠΔ 

1 1 
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Γξαθείν Φεθηνπνίεζεο, Α.Π.Δ., 

ηαηηζηηθψλ Αλαιχζεσλ, 
Άξδεπζεο θαη Δξεπλψλ 

Μεραληθφο ΠεξηβάιινληνοΠΔ 

Γεσιφγνο ΠΔ Μεραλνιφγνο ΠΔ 

Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΣΔ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ήΓνκηθψλ 

Έξγσλ ΣΔ 

1 

1 

1 

1 
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Με βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν ΟΔΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ΦΔΚ1615/Β/2017 θαη ηα φζα αλαθέξζεθαλ 
αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο ζηνλ ΟΑΔΓ γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ 
Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα 

αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο θάιπςε έληεθα (11) αλαγθαίσλ θελψλ ζέζεσλ πνπ παξαηίζεληαη 
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

Α/Α Ρίηλορ - Ξεπιγπαθή Θέζηρ Διδικόηηηα 
Απιθμόρ
Θέζευν 

1 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΠΟΜΗΥΑΝΙΚΟΙ, 

ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ ΣΔΙ Η ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 
1 

2 

ΛΟΓΙΣΗ ΣΔΙ - ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ - ΣΑΜΔΙΟΤ - 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΛΟΓΙΣΔ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ Η 

ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 
1 

3 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗΗ ΗΜ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ- ΓΙΚΣΤΧΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 2 

4 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΥΔΙΡΙΣΔ ΜΗΥΑΝΧΝ 

ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 
(ΗΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΣΔ) 

1 

5 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΟΙ ΔΡΓΑΣΔ 

ΟΙΚΟΓΟΜΧΝ 
2 

6 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΔΛ 
ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΟΙ ΔΡΓΑΣΔ 

ΟΙΚΟΓΟΜΧΝ 
4 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΘΔΠΔΩΛ 11 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Ν. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

2307/95 (ΦΔΚ 113/15-06-95) 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο 
Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 καθξνρξφληα αλέξγσλ ζε επηρεηξήζεηο, 

θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξήζεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Α/Α Ρίηλορ - Ξεπιγπαθή Θέζηρ Διδικόηηηα 
Απιθμόρ 

Θέζευν 

1 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΤΠΟΜΗΥΑΝΙΚΟΙ, 
ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ ΣΔΙ Η ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 

1 

2 

ΛΟΓΙΣΗ ΣΔΙ - ΓΡΑΦΔΙΟ 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ - ΣΑΜΔΙΟΤ - 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 

ΛΟΓΙΣΔ ΒΟΗΘΟΙ, ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ Η 
ΑΛΛΧΝ ΥΟΛΧΝ 

1 

3 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗΗ ΗΜ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ-
ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ- ΓΙΚΣΤΧΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 2 

4 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΥΔΙΡΙΣΔ ΜΗΥΑΝΧΝ 
ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΜΔΣΑΛΛΧΝ 
(ΗΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΗΣΔ) 

1 

5 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΤΓΡΔΤΗ 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΟΙ ΔΡΓΑΣΔ 
ΟΙΚΟΓΟΜΧΝ 

2 

6 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΔΛ 

ΑΝΔΙΓΙΚΔΤΣΟΙ ΔΡΓΑΣΔ 

ΟΙΚΟΓΟΜΧΝ 
4 

 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΩΛ ΘΔΠΔΩΛ 11 

 

 Σν θόζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα δύν έηε  (είθνζη ηέζζεξηο κήλεο) ζην αλσηέξσ αηηνύκελν πξόγξακκα 
πξνβιέπεηαη ζε πνζό ύςνπο 295.000,00 € (δηαθόζηεο ελελήληα πέληε ρηιηάδεο επξώ)  

 Γηα ην έηνο 2017 ην θφζηνο πξνυπνινγίδεηαη ζην χςνο ησλ 36.875,00 € θαη ζα θαιπθζεί 
απφ ηηοπαξαθάησ δεζκεπκέλεο πηζηψζεηο: 

1. 950.000,00 € ζε βάξνο ηνπΚ.Α. 60.00 (ΑΜΟΗΒΔ ΔΜΜΗΘΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ)  
2. 60.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.01 (ΑΜΟΙΒΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 

3. 285.000,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 

4. 25.000,00 € ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α. 60.04 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΟΤ 
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) 
 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηελ εηήζηα κηζζνδνζία ηεο 
Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 
 

 Σν ππόινηπν πνζό ησλ 258.125,00 € ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαξύλεη ηελ πίζησζε ησλ ίδησλ Κ.Α. ησλ 
πξνϋπνινγηζκώλ ησλ εηώλ 2018 θαη 2019 κε πνζά 147,500,00 € θαη 110,625,00 € αληίζηνηρα. 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηνλ πξφεδξν λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 
 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Κ.Α. 60.00 (ΑΜΟΗΒΔ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ), Κ.Α. 60.01 (ΑΜΟΗΒΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ), 60.03 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ 

ΔΙΦΟΡΔ ΔΜΜΙΘΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) θαη 60.04 (ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ 
ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 θαη ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019. 
 

 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-228/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
 

 
ΘΔΚΑ 7ο- Απόθαζη 15-229/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: «Ανηικαηάζηαζη αγυγού ζηον οικιζμό ηος 
Αγίος Κάπκος».  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΟΤ 

ηνλ νηθηζκό ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ ππάξρνπλ ζπρλόηαηεο δηαξξνέο ζε ηκήκα ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο όπνπ 

δηέξρεηαη θάζεηα από ξεκαηηά βάζνπο ηξηάληα κέηξσλ κε απνηέιεζκα ιόγσ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο λα 

ππάξρνπλ ζπρλέο ζξαύζεηο ηνπ αγσγνύ θαη απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο κήθνπο 80 κέηξσλ 

αγσγνύ δηακέηξνπ Φ110 από ΡΔ θιάζεο 16 αηκ. Δπηπιένλ από πξόζθαηε λεξνπνληή έρεη πιένλ ιόγσ 

ππνζθαθήο ηνπ εδάθνπο θαηαζηξαθεί πιήξσο ν αγσγόο θαη ρξήδεη άκεζεο αληηθαηάζηαζεο. 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Εξγαζίεο εθζθαθήο ζε έδαθνο εκηβξαρώδεο θαη επίρωζε κε ηα ίδηα πιηθά ζε βάζνο 1,00 

κέηξν θαη κε ην ίδην πιάηνο εθζθαθήο.Τηκή:  80 m3 * 6.70 = 536,00 € 

 Σύλδεζε λένπ αγωγνύ ύδξεπζεο κε πθηζηάκελν από νπνηνδήπνηε πιηθό, κε ρξήζε εηδηθώλ 

ηεκαρίωλ, γηα αλεμαξηήηνπ δηακέηξνπ πθηζηάκελν αγωγό.Τηκή: 2 * 100 = 200,00 € 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ : 736,00 €. 

Οη αγσγνί θαη ηα ηδηθά ηεκάρηα ζα δηαηεζνύλ από ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

ρεηηθνCPV: 45231300-8 (Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αγσγνύο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο) 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο νξγάλνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚΒ΄ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) 
Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ην άξζξν 32 ηνπ  λφκνπ 4412/2016, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη 
απεπζείαο αλάζεζε κνλνκεινχο νξγάλνπ, ε νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 γ) ηνπ λφκνπ 4412/2016 θαη ην άξζξν 32ηεο Οδεγίαο 
2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφ-

γσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, 
θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. 

 
 Δμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 

κνλνκεινχο νξγάλνπ. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  736,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.14 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΩΛ (ΔΘΡΝΠ Ρ.Θ. ΔΘΑΟΞΗΑΠ & 
ΓΗΒΝΛΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 
 Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ  ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κ.Α. 11.02.02.14 (ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΚΣΤΧΝ 

ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΧΝ (ΔΚΣΟ Σ.Κ. ΔΤΚΑΡΠΙΑ & ΓΙΒΟΤΝΟΤ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ 
έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-229/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
ΘΔΚΑ 8ο- Απόθαζη 15-230/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΡΟΗΩΛ ΞΖΓΩΛ 
ΔΙΙΖΛΗΘΝ» 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: 

«ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΡΙΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
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ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΡΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

Ο νηθηζκόο ηνπ Διιεληθνύ κέζσ ησλ θίιηξσλ Διιεληθνύ θαη από ηελ γεώηξεζε Διιεληθνύ. 

 

Ο θαηαλαισηήο Διεπζεξίδεο ν νπνίνο δηαηεξεί θηελνηξνθηθή κνλάδα θαη πδξεύεηαη θαλνληθά 

δηακαξηπξήζεθε όηη δελ έρεη λεξό  από ηηο ηξείο πεγέο πνπ πδξνδνηνύλ ηελ κνλάδα ηνπ θαη  ζηελ ζπλέρεηα 

ην λεξό θαηαιήγεη ζηελ πάλσ δεμακελή ηνπ νηθηζκνύ. Μεηά από απηνςία ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

δηαπηζηώζεθε όηη νη ηξεηο πεγέο είραλ ζηεξέςεη  ιόγσ ησλ ξηδώλ πνπ εηζρώξεζαλ ζηνπο αγσγνύο ζηηο 

θαιιηέξγεηεο ησλ πεγώλ θαη απαηηείηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε απηώλ.  

 
 

 Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηξηώλ θξεαηίωλ  πεγώλ, θνπή αγωγώλ Φ90 ζε απόζηαζε πέληε 

κέηξωλ από ηα θξεάηηα κε ηαπηόρξνλε θνπή ηωλ ξηδώλ από ηελ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο θαη 

επαλαζύλδεζε ηωλ αγωγώλ κε ηελ ρξήζε ελωηηθώλ ζπλδέζκωλ  .Τηκή: 260,00/ ηεκάρην €. 

 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ : 260*3 = 780,00 €. 

ρεηηθό CPV: 45232100-3 (Δπηθνπξηθά έξγα γηα αγσγνύο ύδξεπζεο) 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ηιία. 

 
 Σνλ ηξφπν εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΣΡΙΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ», κε 

απεπζείαο αλάζεζε  ζηελ επηρείξεζε: «ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ. ΚΑΓΙΔΛΑ», κε Α.Φ.Μ. : 

046945560, έδξα : Πνληνθεξαζηά Κηιθίο, Σ.Κ. : 61100, Γ.Ο.Τ. Κηιθίο.  

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  780,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.20 (ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΞΝΓΝΚΩΛ 

(ΘΑΙ/ΓΔΗΑ ΞΖΓΩΛ) ΓΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ ΠΡΖ ΓΔ ΘΟΝΠΠΩΛ) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 Η δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 11.02.02.20 (ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ (ΚΑΛ/ΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ) ΓΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΗ ΓΔ ΚΡΟΤΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
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Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-230/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 9ο- Απόθαζη 15-231/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ με ηίηλο: «ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΞΔΛΡΔ ΞΖΓΩΛ 

ΞΑΟΝΣΘΗΝ» 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, Ηιία 

Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: 
«ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΔΝΣΔ ΠΗΓΧΝ ΠΑΡΟΥΘΙΟΤ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Σερληθή Έθζεζε πνπ 
έρεη σο εμήο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 

ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΔΝΣΔ ΠΗΓΩΝ ΠΑΡΟΥΘΙΟΤ 

Ο νηθηζκόο ηνπ Παξόρζηνπ πδξνδνηείηαη από πέληε πεγέο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ Πνληνθεξαζία.   Καηά 

ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηώζεθε όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλνημεο ζηελ δεμακελή 

ζπγθέληξσζεο ε παξνρή ηνπ λεξνύ δελ ήηαλ ε αλακελόκελε γηα λα θαιύςεη ηεο αλάγθεο ηνπ νηθηζκνύ ζε 

λεξό επίζεο δηαπηζηώζεθε όηη ε αλ ιόγσ δεμακελή ρξήζε άκεζνπ θαζαξηζκνύ ιόγσ ηνπ όηη ηα λεξά πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε απηή είλαη ζηδεξνύρα θαη ππήξρε ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο επηθάζεζε ζηξώκα νμεηδίσλ 

ηνπ ζηδήξνπ. 

Γηα ηελ νκαιή ηξνθνδνζία απαηηείηαη ν θαζαξηζκόο θαη ησλ πέληε πεγώλ από ηηο ξίδεο ησλ δέληξσλ πνπ 

εηζρώξεζαλ ζηα θξεάηηα ζπγθέληξσζεο ησλ πεγώλ θαζώο θαη ζηα πξώηα πέληε κέηξα ησλ αγσγώλ πξνο 

ηελ δεμακελή ζπγθέληξσζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πνληνθεξαζία. 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Καζαξηζκόο ηεο δεμακελήο ζπγθέληξωζεο από επηθαζήζεηο.   Τηκή: 200,00€ 

 Εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πέληε θξεαηίωλ  πεγώλ, θνπή αγωγώλ Φ90 ζε απόζηαζε πέληε 

κέηξωλ από ηα θξεάηηα κε ηαπηόρξνλε θνπή ηωλ ξηδώλ από ηελ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο θαη 

επαλαζύλδεζε ηωλ αγωγώλ κε ηελ ρξήζε ελωηηθώλ ζπλδέζκωλ  .Τηκή: 260,00/ ηεκάρην €. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ : 1.500,00 €. 

 

ρεηηθό CPV: 45232100-3 (Δπηθνπξηθά έξγα γηα αγσγνύο ύδξεπζεο) 
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ  εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ηιία. 
 

 Σνλ ηξφπν εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν: «ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΠΔΝΣΔ ΠΗΓΧΝ ΠΑΡΟΥΘΙΟΤ», 

κε απεπζείαο αλάζεζε  ζηελ επηρείξεζε: «ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ. ΚΑΓΙΔΛΑ», κε Α.Φ.Μ. : 

046945560, έδξα : Πνληνθεξαζηά Κηιθίο, Σ.Κ. : 61100, Γ.Ο.Τ. Κηιθίο.  

 
 Γεζκεχεη πίζησζε  1.500,00  € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.20 (ΒΔΙΡΗΩΠΖ 

ΞΝΓΝΚΩΛ (ΘΑΙ/ΓΔΗΑ ΞΖΓΩΛ) ΓΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΓΑΡΗΛΩΛ ΞΝΟΩΛ ΠΡΖ ΓΔ 

ΘΟΝΠΠΩΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 Η δαπάλε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ θσδηθφ Κ.Α. 11.02.02.20 (ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ (ΚΑΛ/ΓΔΙΑ ΠΗΓΧΝ) ΓΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΓΑΣΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΗ ΓΔ ΚΡΟΤΧΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 
 
 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-231/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 
ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 15-232/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
Αίηηζη παπάηαζηρ ηος έπγος με ηίηλο : «Αίηηζη παπάηαζηρ ηος έπγος με ηίηλο : 
«ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΗΩΛ».  

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Ισάλλε 

Παξαγηφ ν νπνίνο αλέθεξε έρνληαο ππφςε: 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 147 παξάγξαθνη 8α,9,10  ηνπ Ν. 4412/2016 

6. Σελ απφ 03-04-2017 Αξρηθή χκβαζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. 

7. Σν πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ηνπ έξγνπ 

8. Σηο κε αξηζκφ πξση. : 2183/13-07-2017 θαη 3010/04-09-2017 αίηεζε ηεο εηαηξίαο : 
«ΜΠΑΝΣΗ ΜΙΥΑΗΛ ΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟΤ» παξάηαζεο ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

 

Θα πξέπεη κε βάζε ηα παξαπάλσ ε ππεξεζία καο λα πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
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χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο αηηείηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. λα πξνρσξήζνπλ ζε  
έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 
 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ.   
 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 

 Σξίκελε παξάηαζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν : «ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΑΠΦΑΙΡΝ 
ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ ΘΑΗ ΘΟΝΠΗΩΛ», 

 
 Η λέα πξνζεζκία νινθιεξσηηθήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ηελ 03 -12-2017. 
 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 15-232/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 11ο- Απόθαζη 15-233/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 

Ρπόπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος με ηίηλο: «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΓΩΓΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖΛ 
ΡΘ ΞΙΑΓΗΑΠ». 

Η Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Σα κέιε ηνπ Γ.. ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο σο θαηεπείγνλ. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Τ.Α Κηιθίο, Ηιία 
Αβξακίδε ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗΝ ΣΚ ΠΛΑΓΙΑ», ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

Σερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 
 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ:   
 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΓΩΓΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΚ ΠΛΑΓΗΑ . 
 
 

2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:   

 

3. ΚΟΠΟ:  
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4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:  

Τθηζηάκελνο αγσγόο πξνο αληηθαηάζηαζε ακίαληνο, Φ100. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ζα γίλεη από ηε ζηάζε ιεσθνξείσλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πιαγηά, αξηζηεξά όπσο πάκε γηα 

Κνξνκειηά πξνο ηελ έμνδν ηνπ νηθηζκνύ. 

Ο λένο αγσγόο ζα είλαη ΡΔ, Φ125, 16bar. 

ηε δηαζηαύξσζε 2 ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην κε βάλα Φ90 θαη ζα επεθηαζεί ν αγσγόο θαηά 100 κέηξα 

πεξίπνπ ελζελ θαη ελζελ κε αγσγό ΡΔ Φ90. 

Ο πξνο αληηθαηάζηαζε αγσγόο ζα ζπλαληήζεη ηνλ πθηζηάκελν ζηε έμνδν ηνπ νηθηζκνύ πξνο Κνξνκειηά. 

Σν κήθνο ηνπ αγσγνύ ΡΔ πξνο Κνξνκειηά είλαη 350 κέηξα 

Σν κήθνο ησλ δύν δηαθιαδώζεσλ αγσγνύ ΡΔ Φ90 είλαη 200 κέηξα. 

 

 

5. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

Ζ δαπάλε γηα ηνπ έξγνπ πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 3971.60 Δσρώ πιένλ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί 

από ηδίνπο πόξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ ΓΚΚ (ΦΔΚΑ’ 114/8.6.2006). 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομόθυνα 

 Σελ Σερληθή Έθζεζε πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηελ Σ.Τ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ
ΚΩΔ. ΑΝΑΘ/Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΝΟΛΟ

1

Εκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν 

δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερ, με πλάηορ πςθμένα 

έυρ 3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθήρ επί 

αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος 

αςηοκινήηος και ηην μεηαθοπά ζε 

οποιαδήποηε απόζηαζη, για 

βάθορ οπύγμαηορ έυρ 4,00 m, 

Επισώζειρ οπςγμάηυν ςπογείυν 

δικηύυν με διαβαθμιζμένο 

θπαςζηό αμμοσάλικο λαηομείος, 

για ζςνολικό πάσορ επίσυζηρ άνυ 

ηυν 50 cm, ηπώζειρ έδπαζηρ και 

εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο 

πποελεύζευρ λαηομείος, 

Αποκαηάζηαζη αζθαληικών 

οδοζηπυμάηυν ζηιρ θέζειρ 

οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν

ΥΕΣ. ΣΟΤ 

ΤΔΡ 

3.10.02.01

ΤΔΡ 6081.1:100% m3 432,00            6,30            2.721,60   

      2.721,60         2.721,60   

2

Πποκαηαζκεςαζμένα κςκλικά 

θπεάηια επίζκετηρ αγυγών 

ύδπεςζηρ από ζκςπόδεμα, καηά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 1917 με  

εζυη.διαμέηπος 1, 20 m 

ΥΕΣ. 

16.14.01
ΤΓΡ 6327: 100% ηεμ 1,00        250,00               250,00   

         250,00            250,00   

3

Δικλείδερ σςηοζιδηπέρ 

ζςπηαπυηέρ, με ηην ππομήθεια, 

μεηαθοπά επί ηόπος και πλήπη 

εγκαηάζηαζη, με υηίδερ, 

ονομαζηικήρ πίεζηρ 16 atm, 

ονομαζηικήρ διαμέηπος DN 125 

mm

ΥΕΣ. ΣΟΤ 

ΤΔΡ 

13.03.03.04

ΤΔΡ 6651.1: 100% ηεμ 1        200,00               200,00   

4
ύνδεζη κενηπικού αγυγού με 

ιδιυηικέρ παποσέρ

ΑΡΘΡΟ 

ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

1

ΤΔΡ 6732: 100% ηεμ 10          50,00               500,00   

5

ύνδεζη νέος αγυγού ύδπεςζηρ 

με ςθιζηάμενο από 

οποιοδήποηε ςλικό, με σπήζη 

ειδικών ηεμασίυν, για 

ανεξαπηήηος διαμέηπος 

ςθιζηάμενο αγυγό

ΑΡΘΡΟ 

ΤΝΣΑΞΑΝΣΟ 

2

ΤΔΡ 6611.1 x 30% 

+ ΤΔΡ 6622.1 x 

70%

ηεμ 6          50,00               300,00   

        1.000,00           1.000,00   

        3.971,60   

           953,18   

        4.924,78   

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

Φ.Π.Α. (24%)

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΌ ΚΤΡΟΓΔΜΑ, ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ, ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β

ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ, ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ, ΤΚΔΤΔ ΓΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΔΩΝ, 

ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΩΝ,  ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΣΡΩΙΑ
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 Σελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΓΧΓΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗΝ ΣΚ ΠΛΑΓΙΑ», (επηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηεο παξνχζεο). 

 
 Γεζκεχεη πίζησζε 3.971,60€ ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 11.02.02.15 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017. 

 

 Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηα Σαθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 11.02.02.15 (ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 

ΓΗΘΡΩΛ ΓΟΔΠΖΠ ΠΡΖ Γ.Δ. ΣΔΟΠΝ),ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 
 Σν Γ.. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 15-229/4-9-2017 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 
ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
 
 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Η παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 

 
 

 

 
4 επηεκβξίνπ 2017 

 

H Πξόεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 Πνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο 

χκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
  
 

 Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, Γεκνηηθφο  

χκβνπινο, Μέινο 
 

 
 

ΑΠΩΝ 
Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθόο 
ύκβνπινο, 
Πξόεδξνο 

 
 

νθία Μαπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 

Ιαηξηθνχ πιιφγνπ, Μέινο  

ΑΠΟΤΑ 

 βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο  

  

 Γεψξγηνο Πεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο  
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Γεκνηψλ, Μέινο   
 
 

 Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Δθπξφζσπνο 

πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

 

 
 
 

 
                                                      

 
 

 

 


