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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο Μεξφβξπζε, 61100 Θηιθίο 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  7/2017 

Σεο κε αξηζκό 07/2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Πην Θηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα Ππκβνπιίσλ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ζήκεξα ζηηο 4 Μαΐνπ 2017 

θαη ώξα: 12:00 π.κ., εκέξα Πέκπηε, ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 

χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ   1160/28-04-2017, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο, πνπ έρεη δνζεί ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 

2 ηνπ Λ.1069/1980 «πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε Δπηρεηξήζεσλ δξεχζεσο θαη 
Απνρεηεχζεσο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα έμη (6) 
 

1) Αλαζηαζηάδνπ Διέλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) Ξνγέιεο Αλαζηάζηνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  

4) Γεψξγηνο Ξεξπεξίδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 
5) Πβέξθνο Θσλζηαληίλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 

6) Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

Πνθία Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, Κέινο 

 

ΘΔΜΑ 1o - Απόθαζε 7-105/4-5-2017. 

Γηαδηθαζία ζύλδεζεο ηδηωηηθώλ παξνρώλ ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν Ν. άληαο.  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΡΩΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

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

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή ηεο 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π.  ηελ δηαδηθαζία ζχλδεζεο ηδησηηθψλ 

παξνρψλ ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν Λ. Πάληαο.  

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα 
απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

mailto:info@deyak.gr
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Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρν ζέκα αλαβάιιεηαη γηα επφκελν Γ.Π. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-105/4-5-2017. 

 

ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΗ 7-106/4-5-2017 
 
Πξνζαξκνγή κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλωλ ΓΔΤΑ Κηιθίο ζύκθωλα κε ηελ 
απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ ηνπ πξωηνδηθείνπ Κηιθίο, κεηά από 
γλωκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ δήκνπ Κηιθίο.  
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θα Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία 

Νηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ πξνζαξκνγή 
κηζζνδνζίαο εξγαδνκέλσλ ΓΔΑ Θηιθίο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 
ηνπ πξσηνδηθείνπ Θηιθίο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ δήκνπ 

Θηιθίο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Δηζήγεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

 Λα πξνρσξήζεη ε Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζηελ πξνζαξκνγή κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

βάζεη ηεο Απφθαζεο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ. 
 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-106/4-5-2017. 

 

ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 7-107/4-5-2017 
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Δπηθύξωζε δαπαλώλ ζπληήξεζεο νρεκάηωλ ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 
1490,16€. (πιένλ Φ.Π.Α.). 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΡΙΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, 
νηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηηο δαπάλεο 

ζπληήξεζεο νρεκάησλ ΓΔΑ Θηιθίο, ζπλνιηθήο αμίαο 1490,16€. (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ηα 
νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ηα παξαθάησ πξσηνγελή αηηήκαηα πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ: 

1. ΑΠ: 1054/20 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006082533, Προχπολογιςμόσ : 215,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α.), 
 

2. ΑΠ: 1104/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100330, Προχπολογιςμόσ : 57,26€ (πλέον 
Φ.Π.Α.), 

 

3. ΑΠ: 1108/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100462, Προχπολογιςμόσ : 360,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α.), 

 

4. ΑΠ: 1109/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100588, Προχπολογιςμόσ : 295,00€ (πλέον 
Φ.Π.Α.), 

 

5. ΑΠ: 1110/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100685, Προχπολογιςμόσ : 112,90€ (πλέον 
Φ.Π.Α.), 
 

6. ΑΠ: 1232/4 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006134422, Προχπολογιςμόσ: 450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), 
 
 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα εηδηθά πξντφληα δηαηηκεκέλα ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηψλ απηνθηλήησλ, 
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα γίλνπλ απεπζείαο αλαζέζεηο ζε ηνπηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη αληηπξνζψπνπο ησλ εηαηξηψλ πνπ πξνκεζεχνπλ αληαιιαθηηθά.  

 

 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 
 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νρεκάησλ ΓΔΑ Θηιθίο, ζπλνιηθήο δαπάλεο 
1490,16€. 
 

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

 

1. ΑΠ: 1054/20 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006082533, Προχπολογιςμόσ : 215,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
ςτθν επιχείρθςθ με τθν επωνυμία : «ΣΑΧΑΛΙΔΗ ΕΤΑΓΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ», με Α.Φ.Μ. 041642086, 
ζδρα : Ελ. Βενιηζλου 28, Κιλκίσ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ, 
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2. ΑΠ: 1104/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100330, Προχπολογιςμόσ : 57,26€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
«ΚΩΝΣΑΝΣΑ ΑΘΑΝ.ΜΙΧΑΗΛ», με Α.Φ.Μ. 062892642, ζδρα : Ελ. Βενιηζλου 30, Κιλκίσ, Δ.Ο.Υ. 
Κιλκίσ, 

 

3. ΑΠ: 1108/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100462, Προχπολογιςμόσ : 360,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
ςτθν επιχείρθςθ με τθν επωνυμία : «ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΤΛΟ ΒΑ.ΣΕΦΑΝΟ», με Α.Φ.Μ. 135538976, 
ζδρα : Τζρμα 21θσ Ιουνίου, Κιλκίσ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ, 

 

4. ΑΠ: 1109/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100588, Προχπολογιςμόσ : 295,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
ςτθν επιχείρθςθ με τθν επωνυμία : «ΜΑΚΟΤΛΗ ΒΑ. ΙΩΑΝΝΗ», με Α.Φ.Μ. 077479172, ζδρα : 
Τζρμα 21θσ Ιουνίου 278, Κιλκίσ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ,  

 

5. ΑΠ: 1110/25 Απριλίου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006100685, Προχπολογιςμόσ : 112,90€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
ςτθν επιχείρθςθ με τθν επωνυμία : «ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ», με Α.Φ.Μ. 143135444, ζδρα : 1ο 

χλμ Κιλκίσ Ευκαρπίασ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ, 
 

6. ΑΠ: 1232/4 Μαΐου 2017, ΑΔΑΜ.17REQ006134422, Προχπολογιςμόσ: 450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) 
ςτθν επιχείρθςθ με τθν επωνυμία : «ΜΑΓΚΑΦΟΠΟΤΛΟ ΒΑ.ΣΕΦΑΝΟ», με Α.Φ.Μ. 135538976, 

ζδρα : Τζρμα 21θσ Ιουνίου, Κιλκίσ, Δ.Ο.Υ. Κιλκίσ, 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & 
ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΥΛ) θαη 26.12 (ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 

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

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-107/4-5-2017. 

 

ΘΔΜΑ 4Ο - Απόθαζε 7-108/4-5-2017. 
 
Σξόπνο εθηέιεζεο ππεξεζηώλ ζπκβάζεωλ ππνζηήξημεο ειεθηξνληθώλ 
ππνινγηζηώλ έηνπο 2017, (πξνγξακκάηωλ, δηθηύνπ, δηαδηθηύνπ, 
εμνπιηζκνύ), ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 7000 επξώ. 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΣΔΣΑΡΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία 

Νηθνλνκνιφγν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνία είπε ηα εμήο: 

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε εηήζηα ππνζηήξημε θαη 
αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (software) ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 1-6-2017 έσο 31/05/2018. 
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1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΣΡΙΣΩΝ» ηεο εηαηξίαο softworks (ΤΓΡΔΤΗ – 

ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ, ΜΙΘΟΓΟΙΑ – ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ, MOBILE). 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ππάξρνπλ έηνηκν ινγηζκηθφ (software) πνπ είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ. 

Ρν παξαπάλσ ινγηζκηθφ είλαη εηδηθφ γηα Γ.Δ..Α. φπσο ην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο 
χδξεπζεο, είηε γεληθή εθαξκνγή φπσο ηα πξνγξάκκαηα ινγηζηεξίνπ πνπ πξνκεζεχηεθαλ 

θαηά θαηξνχο θαη κεηά απφ δηαγσληζκνχο. Δίλαη άπιεο θαη καθξνρξφληεο επελδχζεηο θαη ε 
ρξήζε ηνπο απαηηεί εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ε απφθαζε 

πξνκήζεηάο ηνπο είλαη ζεκαληηθή, φρη ιφγσ θφζηνπο, αιιά ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ 
εξγαιεία κε ηα νπνία πνξεχεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γ.Δ..Α. θαη πνιιέο θνξέο έλα επαξθέο 
ινγηζκηθφ βειηηψλεη ηελ απφδνζε θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

Δπεηδή ην software – ινγηζκηθφ δελ είλαη κηα απιή πξνκήζεηα, αιιά έλα πξντφλ  ην νπνίν 
ζπλερψο πξέπεη λα βειηηψλεηαη, αλαβαζκίδεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη νη εηαηξίεο παξαγσγήο 
ινγηζκηθνχ εθηφο απφ ην θφζηνο πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνπλ θαη έλα εηήζην θφζηνο 

παξνρήο ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο (release). Ρν θφζηνο απηφ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 
15% ηεο αμίαο αγνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη εθηηκάηαη ζηελ πξνζθνξά (ζηελ απφθαζε 

πξνκήζεηαο αζξνίδεηαη  σο αλνηγκέλε ηηκή δεθαεηίαο ην θφζηνο αγνξάο θαη ην εηήζην 
release γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνθνξάο). 

HΓΔΑ Θηιθίο ζηελ απφθαζε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ χδξεπζεο – ινγηζηεξίνπ 
ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εηαηξία Softworks, φξηζε σο αιγφξηζκνκεηνδνζίαο  

αλεγκέλε ηηκή ζηελ νπνία ζπκπεξηειάκβαλε ην θφζηνο πξνκήζεηα ηνπ software θαη ηε 
εηήζηα ππνζηήξημε γηα δηάζηεκα δέθα εηψλ.  

Κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο softworks ην εηήζην ζπκβφιαην ήηαλ 2350 επξψ, 

πιένλ ΦΞΑ,  πνζφ πνπ δεζκεχεη θαη ηε ΓΔΑ Θηιθίο θαη ηελ αλάδνρν εηαηξία γηα ηελ 
πξψηε δεθαεηία  

Κε απηή ηελ απφθαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε, θαιείηαη ην Γ.Π. 

λα απνθαζίζεη γηα ηελ εηήζηα δαπάλε ινγηζκηθνχ ησλ θάησζη: 

- ΡΟΗΡΥΛ /standard / Ύδξεπζε γηα (7+2) ρξήζηεο 
- ΡΟΗΡΥΛ / Ινγηζηήξην γηα 6 ρξήζηεο 
- ΡΟΗΡΥΛ / mobile γηα 1 ρξήζηε. 

- ΡΟΗΡΥΛ / κηζζνδνζία γηα έλα ρξήζηε. 
- ΡΟΗΡΥΛ / πξσηφθνιιν γηα έλα ρξήζηε. 

-  
- Πε απηά πξνζηέζεθε απηή ηε ρξνληά ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν 

πξνκεζεχηεθε ε ΓΔΑ Θηιθίο κε πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ ΓΠ θαη ηνπ νπνίνπ ην 
εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 400 επξψ. 
Δπνκέλωο ην ζπλνιηθό θόζηνο ππνζηήξημεο ηωλ πξνγξακκάηωλ ηεο εηαηξίαο 

softworks αλέξρεηαη ζε 2750επξώ 

 

Αθνινπζεί ε ηερληθή έθζεζε πξωηνγελνύο αηηήκαηνο 
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ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΤΜΒΑΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ "ΣΡΙΣΩΝ". 
 
2 .ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 1049/20/04/2017 

 

3. ΚΟΠΟ:  χκβαζε ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο "ΣΡΙΣΩΝ" δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο απφ (01-

06-2017 έσο 31-05-2018). 

 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   ΗΓΔΤΑ Κηιθίο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζχκβαζε ππνζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΣΡΙΣΩΝ ελφο (1) έηνπο  γηα ηα πξνγξάκκαηα: 

- ΡΟΗΡΥΛ / standard / Ύδξεπζε γηα (7+2) ρξήζηεο 
- ΡΟΗΡΥΛ / Ινγηζηήξην γηα 6 ρξήζηεο 
- ΡΟΗΡΥΛ / mobile γηα 1 ρξήζηε. 

- ΡΟΗΡΥΛ / κηζζνδνζία γηα έλα ρξήζηε. 
- ΡΟΗΡΥΛ / πξσηφθνιιν γηα έλα ρξήζηε. 

 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο θαη παξνρέο φπσο: 

-Παξνρή λέσλ βειηησκέλσλ εθδφζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ 

-Γηφξζσζε ηπρφλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ιαζψλ 

-Σειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ 

-Σερληθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ 

-Σερληθή ππνζηήξημε ORACLERDBMS 

-Παξνρή λέσλ βειηησκέλσλ εθδφζεσλ ORACLERDBMS 

-Σειεππνζηήξημε :Σερληθή ππνζηήξημε κέζσ απνκαθξπζκέλεο ζχλδεζεο (ISDN 

,modem,internetθ.ι.π.) 

 

5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:   Hδαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
2.750,00  Δπξώ πιένλ Φ.Π.Αθαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   
 

Ζ δαπάλε ινγηζκηθνχ παξαηίζεηαη ζηελ θάησζη εηαηξία, κε ην πνζφ πνπ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

SOFTWARE (ινγηζκηθό) Δηαηξία Δηήζην release 
€ (πξν ΦΠΑ) 

Σξόπνο ππνινγηζκνύ 

1. ΡΟΗΡΥΛ / standard / Ύδξεπζε 
γηα (7+2) ρξήζηεο 

2. ΡΟΗΡΥΛ / Ινγηζηήξην γηα 6 

ρξήζηεο 
3. ΡΟΗΡΥΛ / mobile γηα 1 ρξήζηε. 

4. ΡΟΗΡΥΛ / κηζζνδνζία γηα έλα 
ρξήζηε. 

5. ΡΟΗΡΥΛ / πξσηφθνιιν γηα έλα 

ρξήζηε. 

SOFTWORKS 2.750,00 

Θαζνξίζηεθε απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ (αλεγκέλε 

ηηκή δεθαεηίαο- release 
15% ηεο ηηκήο αγνξάο). 
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2. ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΣΗ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ www.dimosnet.gr 

 
Ζ Γ.Δ..Α. Θηιθίο ρξήδεη απαξαίηεηε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο ζεµαηηθέο  

ελφηεηεο ηεο ηζηνζειίδαο  www.dimosnet.gr φζνλ αθνξά ζέµαηα ησλ ΝΡΑ, ηηο λέεο  
πξνθεξχμεηο, ελεκέξσζε γηα φια ηα λέα λνκνζεηήκαηα, ηηο αιιαγέο ζηελ ηξάπεδα 

Ξιεξνθνξηψλ, ηηο λέεο πξνθεξχμεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη 
απνδειηίσζε ΦΔΘ ηεπρψλ Α΄ θαη Β΄. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κεηά απφ πξνζθνξά ηεο ∆ΖΚΝΠΛΔΡ  Δ.Ξ.Δ., µε  
πξνζθεξφµελεηηµή  390,00€ µε ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΞΑ 24%, θαιείηαη ην Γ.Π. λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ εηήζηα δαπάλε  
 

Ξαξαθάησ παξαηίζεηαη θαη ε Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο :  

 
 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
 
 
1.ΣΙΣΛΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ: ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΗΜΟ ΝΔΣ ΜΔΩ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
2.ΥΔΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ:Πξνζθνξά ηεο ΓΗΜΟ ΝΔΣ. 

 

3. ΚΟΠΟ: χκβαζε απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο www.npid.grηνπ δηθηχνπ θαη 

ησλ παξερφκελσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή ή ζε ζπλεξγαδφκελα sites. 

 

4.ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:   ΗΓΔΤΑ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζχκβαζε κε ηε ΓΗΜΟ ΝΔΣ ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

ζα απνθηήζεη ην δηθαίσκα ρξήζεο  ηεο ηζηνζειίδαο www.npid.grηνπ δηθηχνπ θαη ησλ παξερφκελσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή ή ζε ζπλεξγαδφκελα sites. 

Οη ππεξεζίεο ηεο ΓήκνοΝΔΣ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο θαη γηα εηήζηα ρξήζε ηεο, 
παξέρνληαη σο εμήο:  
 
Παθέην 1  

α/α Παξερόκελεο ππεξεζίεο Πνζό εηήζηαο  πξόζβαζεο 

1 Απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο  ηεο 
ηζηνζειίδαο. 

 
 
 

390 € 
(ζπλ ΦΠΑ) 

2 Δλεκέξσζε γηα φια ηα λέα λνκνζεηήκαηα, ηηο αιιαγέο ζηελ 
ηξάπεδα Πιεξνθνξηψλ, ηηο λέεο πξνθεξχμεηο γηα ηα 
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη απνδειηίσζε ΦΔΚ 
ηεπρψλ Α΄ θαη Β΄ θαη άκεζε ελεκέξσζε κέζσ e-mail. 

 

 
5.ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:Hδαπάλε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 
390,00  Δπξώπιένλ Φ.Π.Αθαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 
Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο.   
 

Ζ δαπάλε ινγηζκηθνχ παξαηίζεηαη ζηελ θάησζη εηαηξία, κε ην πνζφ πνπ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

http://www.dimosnet.gr/
http://www.dimosnet.gr/
http://www.npid.gr/
http://www.npid.gr/
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ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΚΔΠΥ ΡΖΠ 
ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΓΖΚΝΠΛΔΡ 390,00 Δηήζηα ζπλδξνκή 

 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Ρελ ζπλέρηζε ηεο ζχκβαζεο ηεο ππεξεζίαο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ» κε ηελ εηαηξία : «SOFTWORKS Α.Δ.», κε Α.Φ.Κ. : 999717306, 

Έδξα: Γ.ΦΟΑΛΡΕΖ 1 & ΚΗΣΑΖΙ ΤΔΙΙΝ  Γ.Ν.. : ΦΑΔ Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 2.750,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ (αλεγκέλε ηηκή δεθαεηίαο- release 15% ηεο ηηκήο αγνξάο) . 
 

 Ρελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: «ΔΣΗΙΑ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΣΗ 

ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ» ζηελ εηαηξία : «ΓΖΚΝΠΛΔΡ ΒΑΠΖ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ Δ.Ξ.Δ.», κε 
Α.Φ.Κ. : 099905999, Έδξα : 1ν ΣΙΚ.ΘΔΟΚΖΠ-ΞΑΛΝΟΑΚΑΡΝΠ,  Γ.Ν.. : Ε’ 
Θεζζαινλίθεο, κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά: 390,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.), γηα ην 

έηνο 2017. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.750,00€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 62.07.01.04 (ΔΠΙΚΔΤΔ & 

ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  390,00€ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64.98 (ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 

ΔΞΟΓΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 
 

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

 

 Ζ ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  
θαη ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ : Κ.Α. 62.07.01.04 

(ΔΠΙΚΔΤΔ & ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΛΟΙΠΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ) θαη Κ.Α. 64.98 
(ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ΔΞΟΓΑ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 
πξνβιέθζεθαλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-108/20-04-2017. 

 

ΘΔΜΑ 5o- Απόθαζε 7-109/4-5-2017. 

Έγθξηζε κειέηεο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο - ηξόπνο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο 
«Υεκηθά πιηθά Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαλεώλ, έηνπο 2017», πξνϋπνινγηζκνύ: 

36.307,00 € (πιένλ Φ.Π.Α.).  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΠΔΜΠΣΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 
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Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Απνζηνιίδε Ληθφιαν Σεκηθφ 
Κεραληθφ ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηελέγθξηζε 

κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : 
«Σεκηθά πιηθά Δ.Δ.Ι. Θηιθίο, Θαζηαλεψλ, έηνπο 2017», πξνυπνινγηζκνχ: 36.307,00 € 

(πιένλ Φ.Ξ.Α.), ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 

 
 
θνπφο ηνπ αλσηέξσ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο είλαηε πξνκήζεηα ρεκηθψλ πιηθψλ ζηηο Δ.Δ.Λ. 

(Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Κηιθίο θαη Καζηαληψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

δηαχγαζε θαη ρεκηθφ θαζαξηζκφ ησλ ιπκάησλ ηεο πφιεο ηνπ Κηιθίο θαη ησλ 

νηθηζκψλΚαζηαληψλ,Υσξπγίνπ, Βαπηηζηή, Μεγάιεο Βξχζεο, θαζψο θαη ησλ βνζξνιπκάησλ 

φισλ ησλ νηθηζκψλ ησλ Γ.Δ. (Γεκνηηθέο Δλφηεηεο) ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Κηιθίο. 

ηηο Δ.Δ.Λ. (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ) Κηιθίο θαη Καζηαληψλ, ε δηαχγαζε θαη 

ρεκηθφο θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ θαη βνζξνιπκάησλ γίλεηαη κέζσ ησλ δηεξγαζηψλ ηεο 

θξνθίδσζεο θαη ζπζζσκάησζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαχγαζεο θαη ηνπ ρεκηθνχ 

θαζαξηζκνχ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ρεκηθψλ πιηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 1) 

πνιπρισξηνχρν αξγίιην (PAC) γηα ηελ δηεξγαζία ηεο θξνθίδσζεο θαη 2) θαηηνληθφο 

πνιπειεθηξνιχηεο γηα ηελ δηεξγαζία ηεο ζπζζσκάησζεο. Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα νη παξάκεηξνη ηνπ πγξνχ εθξνήο (ππεξθάζαξν λεξφ) λα πιεξνχλ ηα φξηα 

ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ απφ ην αληίζηνηρν Φ.Δ.Κ. παξακέηξσλ ηνπ απνδέθηε (Ρέκα 

αρηαξίλα). 

Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο είλαη ν αθφινπζνο:              
 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Α. Σ. 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜH 
ΜΟΝΑΓΟ  

(€) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΦΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1 Υισξηνχρν πνιπαξγίιην (PAC) 1.1 kg 52.900 0,33 17.457,00 

2 Kαηηνληθφοπνιπειεθηξνιχηεο 1.2 kg 7.540 2,50 18.850,00 

  
ΤΝΟΛΟ (Αξηζκεηηθώο) 
 

36.307,00 

(Οινγξάθσο): Σξηάληα έμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηα επηά επξώ 

 
Φ.Π.Α. (24%) 
 

        8.713,68 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
(Αξηζκεηηθώο) 

        45.020,68 
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(Οινγξάθσο):αξάληα πέληε ρηιηάδεο είθνζη  επξώ θαη εμήληα νρηώ ιεπηά 
   

 
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο σο άλσ πεξηγξαθείζεο πεξηιεπηηθά πξνκήζεηαο. 
Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα 
απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Λ. 2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95), 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Ρελ  εηζήγεζε ηνπ θ.Απνζηνιίδε Ληθφιανπ. 
 

 Ρελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Σεκηθά πιηθά 

Δ.Δ.Ι. Θηιθίο, Θαζηαλεψλ, έηνπο 2017», πξνυπνινγηζκνχ: 36.307,00 € (πιένλ 

Φ.Ξ.Α.)». 

 

 Ρνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν : «Σεκηθά πιηθά Δ.Δ.Ι. Θηιθίο, 

Θαζηαλεψλ, έηνπο 2017»κε  ηελ δηαδηθαζία ηνπζπλνπηηθνχδηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε 
ηελ Αξ. κειέηε Ξ16/2017πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο. 
 

 Δγθξίλεη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 
πξνκήζεηαο  κε ηίηιν : «Σεκηθά πιηθά Δ.Δ.Ι. Θηιθίο, Θαζηαλεψλ, έηνπο 2017», 
πξνυπνινγηζκνχ: 36.307,00 € (πιένλ Φ.Ξ.Α.)»(Δπηζπλάπηεηαη θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πίζησζε  36.307,00 € ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.25.05.01 (ΥΗΜΙΚΑ Δ.Δ.Λ. & 

ΤΛΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

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

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη 

ζα βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 25.05.01 (ΣΖΚΗΘΑ Δ.Δ.Ι. & 

ΙΗΘΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ ΞΝΠΗΚΝ ΛΔΟΝ), ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ 

πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-109/4-5-2017. 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
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Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 
 
 

 

Αλαζηαζηάδνπ Διέλε  

Αξρηηέθηωλ Μεραληθόο 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο 

Θηιθίο 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ,ΓΗΜΟΤ 
ΚΙΛΚΙ,ΈΣΟΤ 2017» 

ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΚΙΛΚΙ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΙΛΚΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 36.307,00€ (Πιένλ Φ.Π.Α.) 

Αξηζκφο Μειέηεο:   Π16/2017 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Κ.Α.Γ.:25.05.01 (ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α  
 

 

Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ 
( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ)  

 
δ η α θ ε ξ ύ ζ ζε η 

 
ηελ κε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα : 

 
«ΠΡΟΜΗΘΙΔΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ,ΈΣΟΤ 2017». 

 
Πξνϋπνινγηζκνύ 45.020,68  Δπξώ (κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α.), 
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πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’147) 
θαηβ) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο 
απηψλ, λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ 
πξνκήζεηαο.  
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Άξζξν 1: Κύξηνο ηεο Πξνκήζεηαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 

1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 
ΚΙΛΚΙ , ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Πξνκήζεηαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 

ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  
 

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο: Η ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ )  

 
1.4 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  

 
1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Η ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  

 

 
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ. 

 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4412/2016 γηα 
ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
 
β) Η ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ4412/2016.  

 

γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
 
δ) ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 
 
ε) ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 
 
ζη) ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
 
δ) ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 
ε) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 
 
ζ) ε ηερληθή κειέηε, 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Οδφο : 1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330,25053 

Telefax : 2341029320 

E-mail : biol@deyak.gr 
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η) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί φισλ ησλ αλσηέξσ 
 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 
10,00 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη 
θξνληίδα ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα 
δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην 
πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα 
δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη 
ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δπηπξόζζεηα πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, 
πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο από ηηο  XXXXXXX, ζηελ 
ηζηνζειίδα www.deyak.gr.  
Γηα λα ππνβάιινπλ όκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ ην έληππν ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , από ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ , 1

ν
ρικ. Κηιθίο-Ξεξόβξπζεο, T.K. 61100, 

Κηιθίο, ππεύζπλνο θ. Απνζηνιίδεο Νηθόιανο (Γηπι. Υεκηθόο Μεραληθόο M.Sc) , ηει. 2341029330 / 2341025053.  

 
 

 
Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε 
θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 
εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, 
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο 
παξνχζαο. 
 
2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 
 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα  : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ,ΈΣΟΤ 
2017» 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηηο ΥΥ/ΥΥ/2017 

 

3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
 

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 24,  
 
β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
24 θαη 
 
γ) μερσξηζηφ ζθραγηζκέλο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί 
ηνπ ην αληηιεπηφ επί ποηλή αποθιεηζκού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη 
ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 
 
Οη ηξείο (3)  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο 
παξ. 2. 
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4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 
 
5. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλάθχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

 
 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ - 
Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ. 
 

 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνύ.  

 

α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ 
απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ18 ηεο παξνχζαο. 

 

β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηά ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ 
ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα 
αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 
 
γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο 
θαη ν θάθεινο ηεο «Σερληθήο Πξνζθνξάο», κνλνγξάθνληαη δε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ θαη ε Σερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα ε 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο Σερληθέο 
Πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα 
θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ  Πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο 
ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε επζχο 
ακέζσο κε ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ, είηε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 
απφ ην αξκφδην φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί θαη ε νπνία ζα είλαη θαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο.  
 
Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα 
αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο 
ηηκέο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη 
ζην Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  
 
Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κία δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο 
ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ,  ε νπνία θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  
 
Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
 

4.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ – Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο. 

 

α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, 
ΓΔΚΑ (10)  εκεξώλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαηζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ. 

 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ηελ Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 
ii) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 
iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21,22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε 
γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα 
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξώλεη, είηε καηαηώλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 
105/316 θαη 106/317 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. 
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, 1νρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκέλε ηεο 
θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν απόθαζεο  (ηόπνο θαη ρξόλνο). 

 

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ 
παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη 
θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ 
απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. 

 

4.3 Δλζηάζεηο.  
 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπονηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή  
ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016, σο εμήο : 
 
α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
 
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ 
ηεοαλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε 
ηεοΔπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 
ηεονπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεοαλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
 
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνποπξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 

 
Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθό –  εηξά ηζρύνο. 

 

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπληα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπ λ.4412/2016.  
 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα αλαθεξφκελα 
παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη 
σο θαησηέξσ: 

 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε 
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 
4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 
6. Η Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ) κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα    

Παξαξηήκαηα ηνπο 
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 
9. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

 
 
Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο. 

 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 

6.2 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 

 
Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

 

7.1. Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο πξνκήζεηαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 
ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

 

- Σνπ λ.4412/2016 «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 
Οδηγίερ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 

- (Μέρξη ηηο 31/12/2016) ηνπ λ.3886/2010 (Α'173) «Δικαζηική πποζηαζία καηά ηη ζύνατη δημοζίυν 
ζςμβάζευν Εναπμόνιζη ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 89/665/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21 
γρΙοςνίος 1989 (L395) και ηην Οδηγία 92/13/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 25

ηρ
Φεβποςαπίος 1992 (L76), 

όπυρ ηποποποιήθηκαν με ηην Οδηγία 2007/66/ΕΚ ηος Εςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος 
ηηρ 11

ηρ
Δεκεμβπίος 2007(L335)», 

 

- Σνπ λ.4013/2011 (Α’204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού 
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν…» . 

 

- Σνπ λ.3861/2010 (Α’112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και 
ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 
Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ». 
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- Τος ν.3548/2007 (Α’68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Δημοζίος ζηο νομαπσιακό και 
ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ». 

 

7.3 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α’248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
 
 

7.4 Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθάηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 
εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ ή εθδνζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηνπ παξφληνο 
πξνηχπνπ. 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε ηεο Πξνκήζεηαο, Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π. -  Πιεξσκή Αλαδόρνπ. 

 

8.1 Η πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΑ ΔΟΓΑ(Κ.Α.Γ.: 25.05.01) θαηππφθεηηαη ζηηο 
θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 
 

8.2 Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε πιηθώλ, κε βάζε ηελ 
αληίζηνηρε παξαγγειία ζηελ νπνία ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθό ηηκνιόγην, ην νπνίν ζα εμνθιείηαη 
ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3)  κελώλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200, παξ.4, ζεκείν α) 
ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην άξζξν ηνπ λ. 
4412/2016 νξίδεη.   

 
8.3 Η πιεξσκή ηνπηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
 
Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην 
αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο   … / … /2017 
 

 
Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη 
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο .  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Πξνκήζεηαο. 

 
11.1. Σίηινο ηεο πξνκήζεηαο.  

 

Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο είλαη: 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
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«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Δ.Λ. ΚΙΛΚΙ, ΚΑΣΑΝΙΩΝ, ΓΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ,ΈΣΟΤ 2017» 

 
Κωδηθοί CPV : 24312123-2 (PAC), 24957000-7 (Φεκηθά Πρόζζεηα – Καηηοληθός 
Ποισειεθηροιύηες). 
 

 

 
11.2. Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαοαλέξρεηαη ζε 36.307,00 
Δπξψ, πξν ΦΠΑ 24%.  
 

 
11.3            Σόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

 
Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε  ηεο Δ.Δ.Λ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, νπνηνδήπνηε 
θόζηνο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθώλ βαξύλεη ηνλ ίδην ην πξνκεζεπηή. 
Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ Δ.Δ.Λ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, 
θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

 
 

11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνκήζεηαο. 

 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα, ρεκηθά πιηθά Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαληψλ, Γήκνπ Κηιθίο, 
Έηνπο 2017. 
 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ , γηα φινπο ηνπο 
θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ πξντφλησλ ηα εμήο :  

 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο θαη 
ζπλαξκνιφγεζεο – δνθηκήο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ αλά θαηεγνξία. 
 Πηζηνπνηεηηθφ  κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνηύπσλ δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο  ISO, BS, ή DINησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ ,γηα φια ηα πξνζθεξφκελα είδε αλά 
θαηεγνξία, πνπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο , πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ ζρεηηθή ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη πηζηνπνηνχληαη απφ νξγαληζκνχο πνπ 
εθαξκφδνπλ ηε ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε. Γίλνληαη δεθηά ηζνδχλακα 
πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε (Π.Γ 60/2007-ΑΡ ΦΔΚ 64/2007) 

 ΗΜΔΙΩΗ 1 

Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο ISO, BS, ή DIN πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ αλά θαηεγνξία ζα πξέπεη 
λα είλαη ησλ εηαηξηψλ νη νπνίεο δειψζεθαλ απφ ην ζπκκεηέρνληα (Τπεχζπλε Γήισζε). 
 ΗΜΔΙΩΗ 2 

Οη πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο ISO, BS, ή DIN πνπ ζα πξνζθνκηζηνχλ αλά θαηεγνξία ζα πξέπεη 
λα αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ. 
 Σερληθά θπιιάδηαησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ ,γηα φια ηα πξνζθεξφκελα είδε αλά 
θαηεγνξία, πνπ λα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφο.  
 

Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ζα είλαη γξακκέλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο κειέηεο, ζα είλαη πιήξεηο θαη ζαθείο ζε φια ηα ζεκεία, 
θαη νπνηαδήπνηε αζάθεηα ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο. 
 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά θείκελα ηνπ 
θαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιώζζα, πξσηόηππα 
ή λόκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζε ηζρύ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ζε μέλε γιώζζα ζα ππνβιεζνύλ μελόγισζζα ζε πξσηόηππν ή 
λόκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή. 

Η ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ  επηζπκεί, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηελ θάιπςε φισλ ησλ 
παξαθάησ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ αλά πεξηγξαθφκελε θαηεγνξία. 
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Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξνκεζεηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ’ 

φζνλ ην επηζπκεί, ν αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ ίδηνπ λφκνπ .  

 

Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απφ ηνλ ρεηξηζηή ιεηηνπξγίαο ηεο 
Δ.Δ.Λ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ .  
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο  ζε δηάζηεκα επηά (7) εκεξνινγηαθώλ ήκεξσλ λα πξνκεζεχζεη ηε Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο κε ηα παξαγγειζέληα πιηθά, δηαθνξεηηθά επηζχξνληαη νη πνηλέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 

 

 
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρνπ - ύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ. 

 

13.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ «πλνπηηθό Γηαγσληζκό» ηνπ 
άξζξνπ 327 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

13.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε 
ζθξαγηζκέλα θαη αξηζκεκέλα έληππα πνπ ρνξεγνύληαη από ηελ ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ.  

13.3 Η πξνζθνξά δίλεηαη ζε € , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο  
ρεκηθώλ πιηθώλ  Δ.Δ.Λ. Κηιθίο, Καζηαληώλ, Γήκνπ Κηιθίο, Έηνπο 2017.  

 

13.4 Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
 

13.5 Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 
 

13.6 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δειαδή κφλν γηα ηνλ 
θαηηνληθφ πνιπειεθηξνιχηε ή κφλν γηα ην ρισξηνχρν πνιπαξγίιην.  

 

 
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρνπ. 

 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311 θαη 95 
παξ.2. λ.4412/2016 . 

 

 
Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 

15.1 Η Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 726,14  € (2% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ)) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016 . 
πγθεθξηκέλα: 
 
α)πνζό 726,14 € (ζύλνιν όιεο ηεο πνζόηεηαο ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ),  

β)πνζό 377,00 € (ζύλνιν όιεο ηεο πνζόηεηαο ηνπ θαηηνληθνύ πνιπειεθηξνιύηε), 

γ)πνζό 349,14 € (ζύλνιν όιεο ηεο πνζόηεηαο ρισξηνύρνπ πνιπαξγηιίνπ (PAC)). 
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Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

 

16.1 ΓΔΝπξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 

16.2 ΓΔΝπξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
 

 
Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 302 παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 
ηεο ζύκβαζεο ζην ζύλνιν ηεο ππό πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ ή αλά πιηθό εθόζνλ πξνθύςνπλ 
δηαθνξεηηθνί κεηνδόηεο (αλάδνρνη), ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  
 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλκέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Άξζξν 17 Α: Έθδνζε εγγπεηηθώλ. 

1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θ α ι ή ο   ε θ η έ ι ε ζ ε ο  εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

 

 
Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ. 

 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 
…/…/2017 , εκέξα Πέκπηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

 

 

 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ. 

 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Ι  ( 6 )  κελώλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. 
Η Γ.Δ.Τ.Α. ΚΙΛΚΙ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ 
πξνϋπνινγηζζέλησλ πνζνηήησλ γηα ηα πιηθά. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ε πνζόηεηα  γηα θάζε 
πιηθό κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ θαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην πνζό 
ηεο ζύκβαζεο. 

 
 

Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

 

 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη θέξεη θσδηθφ ΥΥΥΥΥ, θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ, ( www.deyak.gr ) . 
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Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό. 

 

21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, ησλ θξαηψλ – κειψλ 
ηεο Δ.Δ., ησλ ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ., ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ( .Γ. / 
G.P.A. ), ηνπ  Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. 
πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο .  

 
 
Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

 
Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη από όια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

Α. Λφγνηαπνθιεηζκνχ. 

 
1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ) φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εοΟθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 11.11.2008 ζ.42), 
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 
νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 
ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 
ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε  
κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εοΙνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26εοΟθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 
λ.3691/2008 (Α΄166), 
 
 
 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εοΑπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), 
ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
 
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 
 
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

 
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη 
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
 
Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 
 
3. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 
 
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 
 
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε 
ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 
 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 
 
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
 
(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηανξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ 
λ.4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 
 
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 
 
(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη ’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 



 

 

25 

 

 
(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
 
(ζ) Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ 
ακθηβφισηελ  αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία. 

 

4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 
απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3. 

 
 
 
 

5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 3 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα 
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 
ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα 
θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ή  αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν ηζρχεη ε 
απφθαζε. 

 

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

 
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 
 

[Β] Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκώκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235 ηνπ λ. 4412/2016: 

 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ 
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 
79 λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ 
πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 
 
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 
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23.2 Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθά κέζα). 

 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 
ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 
άξζξνπ18 θαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

 
Η πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 
 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Ανη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
 

(α) Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ (πνηληθνύ κεηξώνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ 
εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22. 

(β) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο, πεξί 
ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεώζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα. 

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθό όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην 
αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθό φηη δελ έρεη ηεζεί ππό 
εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

(δ) Αλ ην θξάηνο – κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 
θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 22Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε –κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή  
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 
ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ1 θαη 2 θαη 3 (β) ηνπ 
άξζξνπ 22Α ηεο παξνχζαο. 

Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη. 

(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.3 ηνπ άξζξνπ 22,ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε 
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ ηνπ λ.1599/1986 φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ. 
 

 

23.4 Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
ηνπ άξζξνπ 22.Β. 

 
(α) Πηζηνπνηεηηθό / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Μεηξών, απφ ην αληίζηνηρν νηθείν 
Δπηκειεηήξην .  
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( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα’ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 

 

23.5 Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο (άξζξν 93 λ. 4412/2016). 

 
Ννκηκνπνηεηηθά  Έγγξαθα: 

 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα επίζεκα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Η., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο έδξαο ή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 
 

 Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ.., θαζψο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ., 

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
 

ηελ πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
 
ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθώλ εηαηξεηώλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
 
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

 

23.6 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 

 
(α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηνπο. 
 

 
 
 
Άξζξν 24:ΠεξηερόκελνΦαθέινπΠξνζθνξάο. 

 

24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα: 
 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  ( β )  μερσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή πξνζθνξά» θ α η  (γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 
αθφινπζα: 
 

α) ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1  ηεο παξνχζαο 
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο,  
γ) ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  
δ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.  

 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (γ), γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε. ηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε 
έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.  
 
Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 
θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 
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Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα 
πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία 
ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ..  

 
 

24.3 Ο  θάθεινο «Σερληθή πξνζθνξά»πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηερληθά ζηνηρεία 
πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
κειέηεο ηεο πξνκήζεηαο (Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, εγγπήζεηο, spects, θ.ι.π. ).  

 

24.4 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2 (γ) ηεο παξνχζαο. 

 

24.5 Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ,ζε 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 

 
 

 
 

 
Άξζξν25:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

 

25.1 Η έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, 
απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 7-109/4-5-2017 Απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΙΛΚΙ .  
 

 

Κηιθίο …-…-2017 

 

ΘΔΜΑ 6Ο - ΑΠΟΦΑΗ 7-110/4-5-2017 
 
Δμνπζηνδόηεζε ηεο εξγαδνκέλεο ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο θ. Καζθακαλίδνπ Οπξαλίαο, 

νηθνλνκνιόγνπ,  γηα δηεθπεξαίωζε ππνζέζεωλ  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηηο ηνπηθέο 
δεκόζηεο ππεξεζίεο (ΙΚΑ, ΟΑΔΓ).  

 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΚΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

 
Ν Γ. Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο Ζιίαο Αβξακίδεο, πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην 

Γ.Π. έζεζε ππφςε ησλ κειψλ, ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο  Γ.Δ..Α. Θηιθίο  γηα ηελ εμνπζηνδφηεζε δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ  ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο 

ηνπηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (ΗΘΑ, ΝΑΔΓ) πνπ έρεη σο εμήο : 

 

ΘΔΜΑ: " Δμνπζηνδόηεζε δηεθπεξαίωζεο ππνζέζεωλ  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηηο ηνπηθέο 

δεκόζηεο ππεξεζίεο (ΙΚΑ, ΟΑΔΓ)''. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx%23_bookmark145
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    θαηαζέηεη πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ 
55-64 εηψλ, γηα ηελ απαζρφιεζε Αηφκσλ κε  Αλαπεξίεο (Α.κε.Α.) θαη απαζρφιεζε καζεηψλ 

ΔΞΑ.Π Καζεηείαο Θηιθίο θαη Υξαηνθάζηξνπ Θεζζαινλίθεο. 

Ζ θαηάζεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε κήλα θαη απαηηείηαη πέξαλ ησλ άιισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο.  

Ζ ΓΔΑ Θηιθίο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ζα πξέπεη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.Π. λα δνζεί εμνπζηνδφηεζε ζηελ εξγαδφκελε ηεο επηρείξεζεο Θαζθακαλίδνπ 
Νπξαλία , ππεχζπλε κηζζνδνζίαο, λα δηεθπεξαηψλεη ππνζέζεηο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο ηνπηθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο (ΗΘΑ, ΝΑΔΓ). 

   

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκόθωλα 
 

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλίαο. 
 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ θ. Θαζθακαλίδνπ Νπξαλία, Νηθνλνκνιφγν ηεο  Γ.Δ..Α. Θηιθίο  λα 

δηεθπεξαηψλεη ππνζέζεηο ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ζηηο ηνπηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (ΗΘΑ, ΝΑΔΓ). 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-110/4-5-2017. 
 
 

 
ΘΔΜΑ 7Ο - ΑΠΟΦΑΗ 7-111/4-5-2017 
 

Σξόπνο εθηέιεζεο εξγαζίαο «Καηαζθεπή αλνηθηνύ ηζηκεληαύιαθα γηα απνξξνή 
νκβξίωλ ζηελ ΣΚ Διιεληθνύ», πξνϋπνινγηζκνύ 2.500,00 επξώ (πιένλ Φ.Π.Α.).  
 
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΟΜΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

 
Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Αβξακίδε Ζιία, Γ. Γηεπζπληή ηεο Γ.Δ..Α. 

Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν : 
«Καηαζθεπή αλνηθηνύ ηζηκεληαύιαθα γηα απνξξνή νκβξίωλ ζηελ ΣΚ Διιεληθνύ», 
θσδηθνχ εμφδσλ: 11.02.02.14, πξνυπνινγηζκνχο 2.500,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ηελ 

παξαθάησ Ρερληθή Έθζεζε πνπ έρεη σο εμήο : 
 
 

 

ΣΔΥΝΙΚH ΔΚΘΔΗ 
Πξνο Οηθνλνκηθή ππεξεζία 
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ΤΠΗΡΔΙΑ - ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΚΩΓΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 
11.02.02.14 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΟ ΠΟΟ 2.500,00 ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α. 

 

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΙΜΔΝΣΑΤΛΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΣΗΝ ΣΚ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΚΟΠΟ 

ηνλ νηθηζκφ Διιεληθνχ έγηλε επέθηαζε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο κήθνπο 150 κέηξσλ γηα πδξνδφηεζε 
θαηνηθίαο. Η ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ έγηλε ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, φπνπ ην αλάγιπθν είλαη θεθιηκέλν, κε 
απνηέιεζκα ζε θάζε βξνρφπησζε λα παξαζχξεηαη ην πιηθφ επίρσζεο θαη λα δεκηνπξγείηαη αχιαθαο 
(λεξνθάγσκα) επηθίλδπλν γηα ηνπο πεδνχο θαη ηα νρήκαηα. 
Δπνκέλσο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί νξηζηηθά θαη απηφ ην πξφβιεκα. Η 
ελδεηθλπφκελε ιχζε είλαη ε θαηαζθεπή αλνηθηνχ ηζηκεληαχιαθα απφ ζθπξφδεκα, ην νπνίν ζα απνξξέεη ηα 
φκβξηα χδαηα θαη ζα ζπγθξαηεί ην ρσκάηηλν ππφζηξσκα. 
 
 
πγθεθξηκέλα πξέπεη: 

1) Να καθαπιζηεί ο σώπορ 150 πεπίπος μέηπυν από ηα οπγανικά και θεπηά ςλικά. 

2) Να διαμοπθυθεί καηάλληλα ηο ππορ ηζιμενηόζηπυζη ημήμα ηος αγυγού με ζςνεσή ομαλή κλίζη 

ώζηε να πέει ηο νεπό ζςνεσώρ 

3) Να επιζηπυθεί με ζκςπόδεμα, ελάσιζηος πάσοςρ 10 εκαηοζηών ηο οποίο θα διαμοπθυθεί 

αμθίπλεςπα για να λειηοςπγήζει υρ ανοικηόρ αύλακαρ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
Α/Α Δίδνο Δξγαζίαο ΜΟΝ . 

ΜΔΣΡ. 
ΠΟ. ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 Καθαπιζμόρ συπος150 πεπίπος 
μέηπυν από ηα οπγανικά και θεπηά 
ςλικά, διαμόπθυζη, ηζιμενηόζηπυζη 
με ζκςπόδεμα, ελάσιζηος πάσοςρ 10 
εκαηοζηών αμθίπλεςπα για να 
λειηοςπγήζει υρ ανοικηόρ αύλακαρ. 
Σηην ηιμή πεπιλαμβάνονηαι και ηα 
ςλικά 

 

Σεκ. 1 2.500,00 2.500,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 2.500,00 

Φ.Π.Α.  24 % : 600,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:  3.100,00 

 

Σν πνζφ  ηεο δαπάλεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνυπνινγίδεηαη ζηα  2.500,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%. 
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ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Όια ηα απαηηνχκελα  εξγαιεία γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο είλαη ππνρξέσζε ηνπ  αλαδφρνπ  ησλ εξγαζηψλ. 

 
Ρν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαηέζηε επηθίλδπλν γηα ηα δηεξρφκελα νρήκαηα, επεηδή ζην ζθάκκα 

δεκηνπξγήζεθε λεξνθάγσκα απφ βξνρνπηψζεηο θαη πξέπεη λα γίλεη άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπ, 
γηα λα απνθεπρζνχλ αηπρήκαηα. 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη  

 Γέρεηαη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αβξακίδε Ζιία. 

 

 Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Καηαζθεπή αλνηθηνύ ηζηκεληαύιαθα 
γηα απνξξνή νκβξίωλ ζηελ ΣΚ Διιεληθνύ», ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

Α/Α Δίδνο Δξγαζίαο ΜΟΝ . 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟ. ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Καθαπιζμόρ συπος150 πεπίπος 
μέηπυν από ηα οπγανικά και θεπηά 
ςλικά, διαμόπθυζη, ηζιμενηόζηπυζη 
με ζκςπόδεμα, ελάσιζηος πάσοςρ 10 
εκαηοζηών αμθίπλεςπα για να 
λειηοςπγήζει υρ ανοικηόρ αύλακαρ. 
Σηην ηιμή πεπιλαμβάνονηαι και ηα 
ςλικά 
 

Σεκ. 1 2.500,00 2.500,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ: 2.500,00 

Φ.Π.Α.  24 % : 600,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ:  3.100,00 

 

 Γεζκεχεη πίζησζε  2.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 11.02.02.14 (ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΩΝ (ΔΚΣΟ Σ.Κ. ΔΤΚΑΡΠΙΑ & 

ΓΙΒΟΤΝΟΤ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017. 

 

 Ρελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηε  δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κνλνκεινχο 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘΒ΄ 1291/11.08.2010 

ηεχρνο Β) Απφθαζε π. Νηθνλνκηθψλ 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 

Νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ζην νπνίν αλαγξάθεη φηη «ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ απαραίτθτο, εάν λό-

γω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για τθν ανακζτουςα αρχι, δεν είναι δυνατι 



 

 

32 

 

θ τιρθςθ των προκεςμιών που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με δια-

πραγμάτευςθ 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε 

κνλνκεινχο νξγάλνπ. 

 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηελ  πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 11.02.02.14 (ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΚΣΤΩΝ 

ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ Γ.Δ. ΚΡΟΤΙΩΝ (ΔΚΣΟ Σ.Κ. ΔΤΚΑΡΠΙΑ & ΓΙΒΟΤΝΟΤ), ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ πξνβιέθζεθε ζρεηηθή δαπάλε. 

 

Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ: 7-111/4-5-2017. 

 
 
 

 
ΘΔΜΑ 8ν - ΑΠΟΦΑΗ 7-112/4-5-2017 

Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ  Δ.Γ. ηνπ δηαγωληζκνύ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ» ΚΑ: 
62.07.01.01  πξνϋπνινγηζκνύ: 7760,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελε ην ΟΓΓΟΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

Δλεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Ξαξαγηφ Ξξντζηάκελν ηεο Ρ.. 
Γ.Δ..Α. Θηιθίο, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα ειαζηηθψλ» πνπ έρεη σο εμήο: 

 
 
 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ  
 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Πέκπηε 20 Απξηιίνπ 2017 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κσρηαδίδε Μηταήι, ΠΕ Οηθολοκοιόγο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, Πρόεδρο ηες Επηηροπής κε 
αλαπιερώηρηα ηελ Καραγηαλλίδοσ Δήκεηρα ΔΕ Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ 
Κηιθίς 

2. Τρηαληαθσιιίδοσ Ειεολώρα, ΔΕ Υπάιιειο Δηοηθεηηθής Υπερεζίας ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε 
αλαπιερωηή ηολ Ξαθοσζηόποσιο Γεώργηο ΔΕ Υδρολοκέα ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 

3. Καζθακαλίδοσ Οσραλία, ΠΕ Οηθολοκοιογο ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς, κε αλαπιερωηή ηολ Αβρακίδε 
Ηιία Γεληθό Δηεσζσληή ηες ΔΕΥΑ Κηιθίς 
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παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΙΚΩΝ» 

 
Προϋπολογισμού 7.760,00 Ευρώ (Πλέον Φ.Π.Α.), 

 

Παξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη 
θαηαγξάθζεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν (ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεθαλ ηα έγγξαθα απηά θαη 
ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή 
θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   
 

1ε   «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ»  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ: 11789   

Η επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε: 

 Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016 ηνπ άξζξνπ 23.1 ηεο δηαθήξπμεο 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο δηαθήξπμεο, από ην ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & 
ΓΑΝΔΙΩΝ (Γξαθείν Παξ/θώλ Κηιθίο 141) κε αξηζκό 333 θαη πνζνύ 155,20€ 

 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 Κιεηζηόο θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

 Κιεηζηόο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
 

 
 
email: sofipapadopoyloy@yahoo.gr 

 
 
Η Δ.Γ. θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο δελ δηαπίζησζε ζθάικαηα νπόηε ε  
αηνκηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία: «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ» γίλεηαη 
δεθηή γηα ην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Η Δ.Γ. πξνρψξεζε ζην άλνηγκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.1, ζεκείν 1 θαη 
δηαπίζησζε φηη πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίζηεθε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κνλνγξάθηεθε  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε 
ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο γηα ηνλ δηαγσληδφκελν. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
θαηαρσξήζεθε, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα ν νπνίνο έρεη σο 
εμήο: 
 

1)ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

Α/Α ΔΙΓΟ     ΠΟΟΣΗΣΑ 
          ΠΟΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
    ΤΝΟΛΟ (€) 

1 Fiat Doblo επηβαηηθφ θνξηεγάθη 4 
52,00 

208,00 

2 Fiat Doblo επηβαηηθφ θνξηεγάθη 
 

4 
 52,00 

208,00 

3 Mercedes θνξηεγφ ειαζηηθά εκπξφο ηηκνληνχ 2 270,00 540,00 

4 Mercedes θνξηεγφ ηξηαμνληθφ εκπξφο ηηκνληνχ 2 340,00 
680,00 

 

5 Mercedes θνξηεγφ ηξηαμνληθφ δηαθνξηθνχ 8 345,00      2.760,00 

6 Toyota Hilux 4x4 ειαζηηθά 50-50 4  90,00  360,00 

7 Toyota Hilux 4x4 ειαζηηθά 50-50 4  90,00  360,00 

8 Volkswagen επηβαηηθφ θνξηεγάθη 4  52,00  208,00 

9 JCB 4cx  4 470,00 1.880,00 

                                                                                                                                                               ΤΝΟΛΟ 7.204,00 

                                                                                                                                                            Φ.Π.Α. 24% 1.728,96 

                                                                                                                                                  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 8.932,96 

 
Καηόπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο έιεγμε ηελ 
έγθπξε ζπκκεηνρή ηεο δηαγσληδφκελεο εηαηξείαο, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηεο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα 
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κε ην άξζξν 4.1 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15, 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο. Σέινο 
έιεγμε ην παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/16 άξζξα 95 θαη 98.  

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε αηνκηθή επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία: «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ 
ΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ» ηεξεί ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο 
γίλεηαη δεθηή ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Πξνζσξηλόο κεηνδόηεο αλαθεξχζζεηαη ε αηνκηθή επηρείξεζε «ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 7.204,00 € (πιένλ ΦΠΑ) 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2017 

 
 
 

Ρν πξαθηηθφ απνζηάιζεθε ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
Δπί ηνπ πξαθηηθνχ  δεκνπξαζίαο δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο.  
 
 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ,   
 
 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη  

 Δγθξίλεη  ην πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. ηεο πξνκήζεηαο  κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ». 
 

 Θαηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν :« Ξξνκήζεηα 
ειαζηηθψλ» [Αξ. κειέηεο Κ11/2017 πξνυπνινγηζκνχ 7.760,00  € ρσξίο ΦΞΑ,/ΘΑΔ 

62.07.01.01] ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε «ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΡΝ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝ», κε 
Α.Φ.Κ.: 143135444,  Γ.Ν..: Θηιθίο, Γηεχζπλζε: 1ν ρικ Θηιθίο Δπθαξπίαο, Ρ.Θ. 61100, κε 
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά : 7.204,00€ (πιένλ Φ.Ξ.Α.) 

 

 Ζ παξαπάλσ πξνζθνξά θξίλεηαη ζπκθέξνπζα, ηερληθά απνδεθηή θαη είλαη ζχκθσλε κε 
ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 Δμνπζηνδνηεί ηελ πξφεδξν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
 

 Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηα Ραθηηθά έζνδα ηεο Δπηρείξεζεο  θαη ζα βαξχλεη 

ηνλ θσδηθφ Θ.Α. 62.07.01.01 (ΔΞΗΠΘΔΔΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ & ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 
ΔΟΓΥΛ)ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε ε 

ζρεηηθή πίζησζε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθίδεη ηελ ζρεηηθή πίζησζε. 

 

 

 



 

 

35 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ : 7-112/4-5-2017. 
 

 
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

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

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θηιθίο γηα έγθξηζε. 
 

 
 

 
4 Καΐνπ 2017 

 

 


