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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  8/2014 

Σεο κε αξηζκφ 8/2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ην Κηιθίο θαη ζηελ αίζνπζα πκβνπιίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, ζήκεξα ζηηο 7 Ματνπ 2014 θαη ψξα: 

13:00 κ.κ., εκέξα Παξαζθεπή, ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, χζηεξα απφ ηελ 
κε αξηζκφ   971/24-04-2014, έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ αλαπιεξσηή 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 
πέληε (5) 
 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1) Γεκήηξηνο Ρζαληάθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο Θηιθίο,  Α. Ξξφεδξνο 

2) Σξηζηφθνξνο Ξηπεξίδεο, Αληηδήκαξρνο Θηιθίο, Κέινο 
3) Νπξαλία Θαζθακαλίδνπ, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκέλσλ, Κέινο  

4) Πηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο  
5) Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Κέινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) Θσλζηαληίλνο Ξάηαξαο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Κέινο 
2)  Ξαληειήο Καηδάλνγινπ, Δθπξφζσπνο ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ, κέινο  

 
 

ΘΔΜΑ 1Ο - ΑΠΟΦΑΖ 73_2014 
 
Οξηζκφο Σερληθνχ Αζθαιείαο  
 
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΠΡΧΣΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο «Οξηζκφο Σερληθνχ Αζθαιείαο».   
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. 
ηα εμήο: 
 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο πξέπεη λα έρεη ηερληθφ αζθαιείαο ιφγσ ηνπ φηη ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα είκαη ν κνλαδηθφο 
Μεραληθφο πνπ απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ σο ηερληθφο αζθαιείαο θαη ιφγσ πιένλ ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ 
εξγαζίαο δελ κπνξψ λα αζθψ παξάιιεια θαη ηα θαζήθνληα απηά, δεηψ πιένλ απφ ην Γ.. ηνλ νξηζκφ 
άιινπ κεραληθνχ ηεο ππεξεζίαο ζηελ ζέζε απηή. 
 
 

mailto:info@deyak.gr


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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Απνδέρεηαη ηελ παξαίηεζε ηνπ Κ. Ζιία Αβξακίδε απφ ηελ ζέζε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο, ν νπνίνο φκσο ζα ζπλερίζεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ  έσο ηνλ νξηζκφ λένπ. 

 Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζε φινπο ηνπο κεραληθνχο ηεο ππεξεζίαο νη νπνίνη λα 

δειψζνπλ ηελ πξφζεζε λα ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεσο ηερληθνχ αζθαιείαο. 

 ηελ πεξίπησζε άξλεζεο απηψλ ε ΓΔΤΑ λα πξνβεί ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ ηδηψηε 

κεραληθφ γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεσο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΖ 74_2014 
 
Σξφπνο εθηέιεζεο δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα πιηθψλ απνιχκαλζεο πφζηκνπ λεξνχ».  
 
Ο Α. Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε 
ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο «Σξφπνο εθηέιεζεο δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα πιηθψλ 
απνιχκαλζεο πφζηκνπ λεξνχ»».   
 
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε ηνπ Γ.. 
ηα εμήο: 
 
Ζ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν θ. Απνζηνιίδεο Νηθφιανο, Γηπι. Υεκηθφο 
Πνιηηηθφο MSc, ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζκ. 41/2014 κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ απνιχκαλζεο πφζηκνπ 
λεξνχ, ε δηαθήξπμε ηεο νπνίαο έρεη σο αθνινχζσο: 
 
 
 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ   

Πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δεκφζην δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ Πξνκήζεηα 

πιηθψλ απνιχκαλζεο λεξνχ ζχκθσλα κε ηε Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
Άξζξν 1ν Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: 

1. Tεο κε αξηζκ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Πεξί εθδφζεσο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ 

Πξνκεζεηψλ» Ο.Σ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β΄ 185/23.03.1993) 

2. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

3. Σνπ Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ» (ΦΔΚ Α΄ 

19/01.02.1995). 

4. Σεο ΚΤΑ Τ2/2600/2001 “«Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 

98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 3
εο

 Ννεκβξίνπ 1998” (ΦΔΚ Β΄ 892/11.07.2001). 

 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΤΓΡΔΤΖ & ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ: 41/2014 

 

ΔΡΓΟ : 

 
Πξνκήζεηα  πιηθψλ απνιχκαλζεο     

πνζίκνπ λεξνχ 

ΦΟΡΔΑ : ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 18.700,00 € + 23% ΦΠΑ 

ΠΖΓΖ : ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 



5.  Σνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  . 

6. Οη ζρεηηθέο ζε ηζρχ εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη φηαλ απηέο 

δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν. 2286/95. 

7. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 
Άξζξν 2ν πκβαηηθά ζηνηρεία

 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ’ απηή, θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

1. Ζ Γηαθήξπμε. 

2. Σηκνιφγην Πξνζθνξάο. 

3. Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο. 

4. Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

5. Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. 

6. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

 
Άξζξν 3ν Πξνυπνινγηζκφο – Υξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο

 

3.1 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 18.700,00 επξψ (€) πιένλ ΦΠΑ 

23%, ήηνη 23.001,00 €. 

3.2 Δίλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2014 κε ΚΑ 25-05 θαη είλαη κνλαδηθή γηα απηά ηα είδε.  

3.3 Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Γήκνπ Κηιθίο 

Άξζξν 4ν Υξφλνο θαη ηφπνο πνπ ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο
 

4.1 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ 03 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σξίηε, κε ψξα έλαξμεο ιήμεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ 10:00π.κ.  

4.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα απφ ηνλ Νίθν Απνζηνιίδε 

ζην ηειέθσλν 23410 25053 θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Σεχρε δεκνπξάηεζεο κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη, ην αξγφηεξν πξηλ απφ κία (1) πιήξεο εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (ψξεο 08.00 – 13.00)( Σηκή: 5€). Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία 

κπνξνχλ, επίζεο, λα δεηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, επηβαξπλφκελνη θαη κε ην θφζηνο απηήο θαη ρσξίο θακηά 

επζχλε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαιαβή. 

4.3 Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ), ζχκθσλα κε ηελ 

16/2014 απφθαζε Γ.. απνηειείηαη απφ ηνπο : 

 Νίθν Απνζηνιίδε,  ηαθηηθφ κέινο-Πξφεδξνο 

 Οπξαλία Καζθακαλίδνπ,  ηαθηηθφ κέινο 

 Υξηζηφθνξν Κπξηαθίδε, ηαθηηθφ κέινο 

         θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο: 

 Ησάλλε Παξαγηφ, ηαθηηθφ κέινο 

 Υξήζην Γηνβαλνχδε, ηαθηηθφ κέινο 

 Υξήζην Αζιαλίδε, ηαθηηθφ κέινο 

 

Άξζξν 5ν Γεθηνί ζηνλ Γηαγσληζκφ 

5.1 Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη : 

 Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο 

 Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 

 πλεηαηξηζκνί 

 Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 

5.2 Όζνη ζπκκεηέρνπλ νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ζηελ ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα  

 Σελ θεξεγγπφηεηά ηνπο 

 Σελ επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία ηνπο 

 Σελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε 

 Σηο ηερληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο 



 
5.3 ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη είηε ζην ζχλνιν ηεο, είηε κεκνλσκέλα γηα 

θάζε έλα απφ ηα δεηνχκελα είδε ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ. 
 

Άξζξν 6ν Σξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

6.1 Ζ κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

6.2 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα (ηα ηερληθά θπιιάδηα ζα θαηαηεζνχλ φπσο 

δεηνχληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο). 

6.3 Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα γίλεη ν 

δηαγσληζκφο θαη θαζνξίδνληαη ζηελ § 4.1 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο απηνπξνζψπσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ή απφ εθπξνζψπνπο απηψλ πξνζθνκίδνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή καδί κε 

ηελ πξνζθνξά θαη βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

6.4 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαη ζα 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη 

θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο 

κε ηα ηερληθά ζηνηρεία. (ΔΚΠΟΣΑ Άξζξν 11 §4) 

6.5 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ ηα 

νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

6.6 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο πξν ηεο 

εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο 

άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ 

θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 

6.7 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε δπν 

αληίγξαθα (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηεο § 6.8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

6.8 Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

1) Σελ ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ” κε θεθαιαία γξάκκαηα 

2) Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ ηεο πξνκήζεηαο 

3) Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο κειέηεο . 

4) Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

5) Σελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ  

6) Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα 

6.9 Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 

6.9.1 Όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο, κε ηελ ζεηξά πνπ απηά 

δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. 

6.9.2 Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειιν κε ηελ έλδεημε “ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ § 6.8 ηεο 

παξνχζεο. Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ 

θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ φπσο απηά δεηνχληαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 

δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο θπξίσο θαθέινπο, ηφηε απηνί ζπζθεπάδνληαη 

ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε “ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ”. 

6.9.3 Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ”   φπνπ έμσ απηφ απηφλ ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ § 6.8 ηεο 

παξνχζεο  . Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πιηθφ ζε επξψ. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε 

(π.ρ. έμνδα δεκνζίεπζεο θ.ιπ.) εθηφο ηνπ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ#_Την_λέξη_
ΠΡΟΣΦΟΡΑ#_Την_λέξη_


πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

φηαλ αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

6.10 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ δε Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη 

ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή 

δηνξζψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ απηή αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

6.11 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή 

πξφζθιεζεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ 

δελ απνδέρεηαη, φζν θαη ν ή νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη 

δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή 

απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν 

ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

 

Άξζξν 7ν Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

7.1 ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο κφλν νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 
πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

7.2 Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο ππνβάιινπλ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗ-ΜΟΤ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :  

7.2.1 Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο ηεο 

πξνκήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζαλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, φπσο απηή 

θαζνξίδεηαη ζην 10ν άξζξν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

7.2.2 Γήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνληαη 

απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φζν θαη ν ή νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ (ΔΚΠΟΣΑ  Άξζξν 12 §5). 

7.2.3 Γήισζε φηη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ειεχζεξν θαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζηνλ 

ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε  ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

7.2.4 Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ έηνηκνπ (πιήξνπο) ζε 

θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο. 

7.2.5 Γήισζε πεξί ηνπ φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, λνκηθφ πξφζσπν, δελ ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο 

λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

7.2.6 Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ ή θαη απφ 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

7.2.7 Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

7.2.8 Γήισζε γηα ηελ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, φζνλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη εάλ ε επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη 

ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο. 

7.2.9 Γήισζε γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

7.2.10 Ρεηή δήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ φπνπ ζα αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ δελ απνδέρεηαη, ηφζν ν δηαγσληδφκελνο, φζν θαη ν ή νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνο 

πξνκήζεηα πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. 

7.2.11 Γήισζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα ηα εξγνζηάζηα πνπ ζα θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα, θαζψο 

θαη γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

7.2.12 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ ην εξγνζηάζην  ή απφ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

αλά πιηθφ (αξηζκφ ηηκνινγίνπ) , γηα δχν ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπο ζηε Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ.  

7.2.13 Βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο πξνζθεξφκελσλ εθνδίσλ αλά πιηθφ (αξηζκφ 

ηηκνινγίνπ), σο θαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  



7.2.14 Πηζηνπνηεηηθφ  κε ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνηχπσλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

ISO,ΒS ή DIN ησλ 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). 

 

Σα ζηνηρεία απφ 7.2.2 έσο 7.2.9 κπνξνχλ λα είλαη ζε έλα εληαίν έληππν – ππεχζπλε δήισζε. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ νη δηαγσληδφκελνη ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ππνβάιινπλ επίζεο: 

7.3 Οη Έιιελεο πνιίηεο 

7.3.1.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

7.3.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε 

ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

7.3.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (Αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα). ηελ πεξί-πησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ελεκεξφηεηεο απφ φια ηα ηακεία αζθάιηζεο, ησλ νπνίσλ αζθαιηζκέλνη εξγάδνληαη 

κε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηφλ. 

7.3.1.4 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα). 

Πξνζνρή!! Ζ θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

αληίζηνηρε λνκνζεζία: 

 Άξζξν 26 Ν.1882/90.        

 Α.Τ.Ο 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΔΚ 2134/Β΄), άξζξν 9 παξ. 8 απηήο φπσο ηζρχεη κεηά 
απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηελ Α.Τ.Ο. 1092634/6908-11/0016/10.11.04 (ΦΔΚ 1755/Β) 

 Έγγξαθν ΤΟΟ. κε Αξηζ. Πξση.: 1020503 /188/0006Γ ---19 Φεβξνπαξίνπ 2008  

7.3.1.5 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

7.4 Οη Αιινδαπνί 

7.4.1.1 Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ε δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

7.4.1.2 ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο 7.3.1.1 θαη 

7.3.1.2. 

7.4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ 

Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 

7.5 Σα λνκηθά πξφζσπα 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ 7.3 & 7.4 ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ απνζπάζκαηνο 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ γηα ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο ή ηνπο 

δηνηθνχληεο απηήλ. (2854/1997 πκβνχιην Σεο Δπηθξαηείαο & 667/2000 ΝηΚ) 

Οη ζπλεηαηξηζκνί 

7.5.1.1 Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

7.5.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

πεξηπηψζεηο 7.3 & 7.4 ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

7.5.2 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

7.5.2.1 Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 



7.5.2.2 Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα 

ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

7.5.2.3 Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν 

απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε 

θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

7.5.2.4 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθν. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηελ ρψξα δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, 

βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

7.5.2.5 Οη παξαπάλσ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη : 

 Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

 ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο, πξνζθνξάο. 

7.5.2.6 Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 

7.4.1.2 & 7.4.1.3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 

7.5.2.7 Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή 

ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

7.5.2.8 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

7.5.2.9 ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε 

παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ 

λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη 

ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.   

7.6 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο ππνβάιινπλ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ε δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

7.7 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, πνπ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

 

Άξζξν 8ν Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ – Καηαθχξσζε – χκβαζε 

Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ κέζα ζε θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη : 

8.1 Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ είλαη ηα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

8.2 Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο απηνχ, ηα ζρέδηα, ηα πξνζπέθηνπο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο θαη φπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν θαη νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

8.3 Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληεηαγκέλε θαηά ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 11 ηεο δηαθήξπμεο. 

8.4 Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν απηφ, ή φπσο πξνβιέπεηαη λα απνζηέιινληαη κε ηελ § 6.4 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. 



8.5 Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξεία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 

νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. 

ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη 

πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κηα κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. Δπίζεο δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζ’ απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

8.6 Αθνχ πεξάζεη ε ψξα ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 4 θεξχζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αλαγξάθεηαη απηφ 

ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή 

αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεσο απνδνρήο 

ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή.     Οη 

πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ ιήμε ηεο ψξαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Μεηά ηελ ιήμε ηεο 

παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή ε θαηαγξαθή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ζεηξά επίδνζεο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά ηα 

έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ αλνηθηφ θάθειν. Οη δπν ζθξαγηζκέλνη ππνθάθεινη πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηνλ θιεηζηφ θάθειν πνπ πεξηέρεη ηελ ηερληθή & νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη 

αλαγξάθεηαη πάλσ ζ’ απηνχο ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ . Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ησλ δηαγσληδφκελσλ, απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη θαη αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ή αλαθνηλψλεηαη απηφ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ε νπνία ζα νξηζζεί απφ ηελ επηηξνπή. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδφκελνπ ή δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Οη πξνζθνξέο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ αξηζκνχληαη θαη κνλνγξάθνληαη ζε θάζε θχιιν θαη ζπλνιηθά απφ φια ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο. Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη 

κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν είηε ελψπηνλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ 

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Πξνζθνξέο 

πνπ απνθιείζζεθαλ θαηά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ παξειήθζεζαλ ακέζσο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο δελ έρνπλ θακία αμία ή επίπησζε ζην δηαγσληζκφ. 

      ηελ ζπλέρεηα (ή ζε επφκελε ζπλεδξίαζε, αλάινγα κε ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ) απνζθξαγίδεηαη ν 

θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία απηψλ πνπ έγηλαλ δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ιακβάλνπλ δεκνζίσο γλψζε 

νη δηαγσληδφκελνη, εάλ ην επηζπκνχλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη αιιά κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη 

απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ ππεξεζία, 

παξνπζία φζσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ ηειηθά απνδεθηέο απφ ην αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε φξγαλν θαη ζα 

γλσζηνπνηεζεί ζ’ απηνχο κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί κε FAX πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξν 

ηεο εκεξνκελίαο πνπ ζα απνζθξαγηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.  

8.7 Γελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

8.8 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. 

8.9 Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο 

πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο 

πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ 

απνδεθηέο, ζην αξκφδην φξγαλν, γηα ηελ απνζθξάγηζε απηψλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα αλαθνηλσζεί 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Δθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη 

θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζ’ απηφ. 

8.10 Σν αξκφδην φξγαλν ζπλεδξηάδεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε θαη αθνχ ιάβεη 

ππφςε ηνπ: 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο  
 Σηο πξνζθνξέο πνπ έγηλαλ ηειηθά απνδεθηέο 

 

Θεσξεί σο πξνθξίλνπζεο πξνζθνξέο εθείλεο  πνπ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο . Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν εηδνπνηεί ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη 



παξνπζία απηψλ αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα, θαζψο θαη απηνχο πνπ απνθιείζζεθαλ είηε ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

είηε ιφγσ απφθιηζεο ηεο πξνζθνξάο απηψλ απφ νπζηψδε φξν ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

8.11 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά 

απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

νξγάλνπ.  

8.12 Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ηεο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8.13 Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν καδί κε αηηηνινγεκέλε 

γλσκνδφηεζή ηνπ επί ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζεο πξνο ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ ηαδίνπ  ηεο αμηνιφγεζεο. 

ηάδην 2 

Ο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ , επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ 

απνδεθηέο, ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, γηα ηελ απνζθξάγηζε απηψλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 

αλαθνηλσζεί ζηνπο δηαγσληδφκελνπο. Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.        Μεηά ηελ 

απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη ε αμηνιφγεζε,  αλαδεηθλχεηαη ε 

νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά θαη ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ην αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν (Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ). 

8.14 Σν αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν (Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ) αθνχ ιάβεη ππφςε ηα ζρεηηθά 

ηνπ θαθέινπ ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε – αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

        Ζ απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε 

        ζχκβαζε λα θαηαξηηζζεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο. 

8.15 ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Τν είδνο 

β. Τελ πνζόηεηα 

γ. Τελ ηηκή 

δ. Τνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθό 

ε. Τελ ζπκθωλία ηεο θαηαθύξωζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξόζθιεζεο 
θαη ηηο ηπρόλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ όξωλ ηνύηωλ. 

ζη. Τα ζηνηρεία ηεο απόθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλωζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 
απόθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. 

δ. Τελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

8.16 Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη 

απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

8.17 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα 

(10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 

10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Σνχην δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 

Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

8.18 Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ πξνκεζεπηή, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ 

ηνπ ζηελ Διιάδα, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειέηππα ζηνλ αιινδαπφ 

πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ζηνλ πξνκεζεπηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ην άλνηγκα πίζησζεο, 

ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην Δμσηεξηθφ. 



8.19 Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 & 35 ηεο κε αξηζκφ 11389/93 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ. 

8.20 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε.    Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία 

ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ζχκβαζεο 

β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα 

δ. Σελ ηηκή  

ε. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 

ζη. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ 

δ. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

ε. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο 

ζ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

η. Σνλ ηξφπν πιεξσκήο 

ηα. Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή 

ηβ. Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  

ηγ. Σελ παξαιαβή απηψλ 

8.21 Ζ ζχκβαζε γηα δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ 

ηελ ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή 

ηεο κε ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

8.22 Ζ ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα 

δπν ζπκβαιιφκελα κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

8.23 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ : 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν σο αζήκαλην. 

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δπν ζπκβαι-ιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε.  

 

Άξζξν 9ν Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ 

9.1 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο κε γλσκνδφηεζε ηεο πξνο ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, 

πξνηείλεη: 

 Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή γηα κεγαιχηεξε είηε κηθξφηεξε θαηά 

πνζνζηφ 30% . 

 Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ίδηνπο ή λένπο φξνπο. 

9.2 ηελ πεξίπησζε, πνπ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα: 

 ηε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

 ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ πξνζθνξψλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ, 

 ηελ ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο, ηφηε ηελ ηειηθή 

απφθαζε ιακβάλεη ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 

Άξζξν 10ν Δγγπήζεηο 

10.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δηαγσληζκνχ 

10.1.1 Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 3678,93 € πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηά 5% επί 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο. Σν πνζνζηφ 

απηφ κεηψλεηαη ζην κηζφ φηαλ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ ΜΜΔ ή ηηο ελψζεηο ηνπο, παξαγσγηθνχο 

αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ή ηηο ελψζεηο ηνπο, ελψζεηο ΜΜΔ θαη παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

θαζψο θαη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ. Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ ε πξνζθνξά 



ππνβάιιεηαη απφ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ΜΜΔ ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε κεγαιχηεξνπ 

κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ 

ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ 

50% ηεο ηηκήο πξνζθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε καδί κε ηελ πξνζθνξά ή κέζα ζε 

15 εκέξεο, ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζθνπηκφηεηαο απφ 

ηνλ ΔΟΜΜΔΥ. 

10.1.2 Όηαλ ν δηαγσληζκφο αθνξά δηάθνξα πιηθά θαη επηηξέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε ε πξνζθνξά  κεξηθψλ απφ 

απηά, γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ 

ηεο αμίαο φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, αξθεί απηή λα θαιχπηεη ην πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 

ειάρηζηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε , ε δε θαηαθχξσζε πεξηνξίδεηαη ζηα πιηθά 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ εγγχεζε. 

10.1.3 Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηελ πξνβιεπφκελε θαηά ηα αλσηέξσ είδε αμία, κπνξεί λα γίλεη 

δεθηή εθφζνλ ε εγγχεζε ππνιείπεηαη κέρξη πνζνζηφ 5%. 

10.1.4 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε (5) πέληε εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή ηεο αλάζεζεο. 

10.1.5 ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα 

λα αλαγξάθεηαη ζ’ απηέο φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26
ν
 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. 

10.1.6 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζην επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 

10.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

10.2.1 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο 

ηνλ ΦΠΑ. 

10.2.2 Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

10.2.3 ηηο εγγπήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηχπν πνπ πεξηβάιινληαη, πξέπεη απαξαίηεηα 

λα αλαγξάθεηαη ζ’ απηέο φηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 26 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. 

10.2.4 Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα απφ 

ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ είλαη 

δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαηά πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 

εθπξφζεζκε παξάδνζεο, γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 

εθπξφζεζκνπ. 

10.3 ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα 

πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ πιηθά άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο, απαιιαγκέλα απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζρεδίαζε, είηε 

πιηθά θαηαζθεπήο απηψλ, είηε ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο θαη φηη απηά ζα αληαπνθξίλνληαη απφ θάζε άπνςε γηα 

ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ 

θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ. Ο ρξφλνο απηφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ είθνζη 

ηέζζεξηο  (24) κήλεο θαη ζα αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πιήξνπο θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 

10.3.1 Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή έηνηκνπ (πιήξνπο) πιηθνχ απηφ ή ηκήκα ηνπ βξεζνχλ φηη δελ πιεξνχλ 

ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαη δελ ζα 

είλαη δπλαηφ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο κε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ βιάβε ή ζπζηαηηθψλ θαη παξειθφκελσλ ηνπ πιηθνχ λα γίλεη 

απφιπηα θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη ζα απνξξίπηεηαη θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην αθαηάιιειν πιηθφ ή ηκήκα απηνχ 

κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία 

παξέιζεη άπξαθηε, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη, εθπίπηεη 

απηνδίθαηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

10.3.2 Γηα θάζε αιιαγή, ηξνπνπνίεζε ή επηζθεπή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγξάθνπ θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ 

απφ αξκφδηα θξαηηθή ππεξεζία κε δαπάλεο θαη ελέξγεηεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη 

ππνρξεσκέλνο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνζχλδεζε ηνπ αθαηάιιεινπ ηκήκαηνο θαη γηα 



ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαη γηα θάζε ζρεηηθή δαπάλε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο. Δθηφο απφ ηηο 

πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ γηα 

θάζε δεκηά πνπ πξνθχπηεη γηα απηφλ απφ ηηο πην πάλσ βιάβεο. 

10.3.3 Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηελ 

άκεζε αληηθαηάζηαζε θάζε αληαιιαθηηθνχ πνπ ζα παξνπζηάδεη βιάβε ή θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ή θαθήο 

ζπλαξκνιφγεζεο θαζψο θαη ηελ επηζθεπή θάζε βιάβεο γεληθά ηνπ πιηθνχ πνπ νθείιεηαη ζε φκνηεο αηηίεο. ε 

απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνβεί ζηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, ζα θάλεη ε ΓΔΤΑ 

ΚΗΛΚΗ απηέο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε άιιν ηξφπν πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκθσλεζεί. 

10.3.4 Δάλ νη πην πάλσ βιάβεο ή ειαηηψκαηα πξνθαιέζνπλ νιηθή ή κεξηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ θαη 

απηέο νη δηαθνπέο δηαξθέζνπλ ζην ζχλνιν ηνπο πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο, ν πξνκεζεπηήο 

ζα είλαη ππνρξεσκέλνο επηπξφζζεηα κε ηηο άιιεο ηνπ ππνρξεψζεηο απφ ην άξζξν απηφ λα θαηαβάιιεη ζηε 

ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ  ιφγσ ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο θαη αλεμάξηεηα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ην 

πνζφ ησλ πελήληα (50) επξψ γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πέξαλ ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ζ ξήηξα 

απηή ζα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη ην ζχλνιν ηεο ζα εθπίπηεη απφ ηελ εγγχεζε. 

10.3.5 Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα service θαη 

επηζθεπέο θαη θαηά πεξίπησζε θαζψο αθφκε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα 

κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. 

10.4 ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

10.5 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρξφλνπ θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 2-5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο. Ζ εγγχεζε 

απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φξνπο φπσο εθείλνη ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο θαηά ηξεηο (3) 

κήλεο. 

10.6 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΟΚ θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα, ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή. 

10.7 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζην επί δχν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 

10.8 Έληνθα γξακκάηηα δεκνζίνπ 

α. Οη ηίηινη ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ γίλνληαη δεθηνί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, σο εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο. 

β. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ πεξηπηψζεηο θαηάπησζεο ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, γίλεηαη εθπνίεζε ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ ζηελ αμία πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζήο ηνπο. 

γ. Ζ επηζηξνθή ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ δεκνζίνπ γίλεηαη κε παξαιαβή ηνχησλ απφ ην δηθαηνχρν ή 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο. 

 

Άξζξν 11ν Σηκέο πξνζθνξψλ επηβαξχλζεηο κεηνδνηψλ 

Ζ ηηκή ζα δίλεηαη θαηά ηεκάρην ζε επξψ γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο ειεπζέξνπ ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίζεη ε 

ΓΔΤΑ . 

11.1 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη κφλν ζε επξψ αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ (εγρψξηα ή 

εηζαγφκελα) θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηέο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ γηα παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

δηαθήξπμε. Πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

11.2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα, αλά είδνο πνπ πξνθεξχρζεθε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

νξγάλνπ. 

11.3 Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε, σο θαη ηελ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν, βαξχλεη ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 



 

Άξζξν 12ν Ηζρχο Πξνζθνξψλ  

12.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απ’ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (πξνζθφκηζε δείγκαηνο, 

επηδείμεηο θ.ιπ) 

12.2 Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ κπνξεί, ρσξίο νη δηαγσληδφκελνη λα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα αληηξξήζεηο, λα παξαηείλεη πξηλ απφ 

ηελ ιήμε ηεο, ηελ πξνζεζκία θαηά αλψηαην φξην (3) κελψλ θάλνληαο ην γλσζηφ εγγξάθσο ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο. Μεηά ηελ ιήςε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο γηα ηε 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 13ν Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

13.1 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ 
πιηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

13.2 Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ηα 
πξνζθεξφκελα πιηθά, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

13.3 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά 

θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

13.4 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επαξρηαθφ εξγνζηάζην, ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ γίλεηαη ππφ ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη ην λέν εξγνζηάζην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε ην ίδην ή κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηίκεζεο 

επαξρηαθήο βηνκεραλίαο (ΠΔΒ) κε ην αξρηθφ. Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κε άιιν εξγνζηάζην πνπ βξίζθεηαη 

ζε πεξηνρή κε ρακειφηεξν πνζνζηφ ΠΔΒ. 

13.5 Καηαζθεπή ηνπ πιηθνχ ζε εξγνζηάζην, άιιν απφ εθείλν πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε 

θαηά ηα αλσηέξσ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηελ 

ζχκβαζε, κε ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 14ν Αζθάιηζε ηνπ εκπνξεχκαηνο 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα αζθαιηζηνχλ κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
πξψηεο ηάμεο γηα θάζε είδνπο θίλδπλν, κεηαθνξάο, ζπγθξνχζεσλ, εθηξνρηάζεσλ, 
πξνζθξνχζεσλ, αλαηξνπήο, θαζηδήζεσο νδψλ, θαηάξξεπζε γεθπξψλ, ζεξάγγσλ, έθξεμεο 
ιεβήησλ, ππξθαγηάο, κεξηθήο θινπήο ή νιηθήο, ζηάζεσλ πνιέκνπ θ.ιπ. κέρξη ηελ εκέξα 
παξάδνζεο πιήξσο ηνπ πιηθνχ ζε ιεηηνπξγία ζηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ  . 

 

Άξζξν 15ν Πξνζθφκηζε δείγκαηνο 
Ζ επηηξνπή δεηεί επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  ζχκθσλα κε ην άξζξν 6.4. 

 

Άξζξν 16ν Δλζηάζεηο 
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ 
απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

16.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην 

κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο 

δηαθήξπμεο εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 



Με απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαηά 

ρξνληθό δηάζηεκα 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλωζεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Σηελ πεξίπηωζε απηή, όζνλ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη 

ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

16.2 Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, κφλν απφ 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απ’ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

16.3 Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γ..ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηελ λνκηκφηεηα ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. 

16.4 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άξζξν 17ν Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ 

 Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 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 γιψζζα, πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζε ηζρχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε 

μέλε γιψζζα ζα ππνβιεζνχλ μελφγισζζα ζε πξσηφηππν ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη λνκίκσο 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή 

 

Άξζξν 18ν Υξφλνο παξάδνζεο 

18.1 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα νινθιεξσζεί κέζα ζε έλα έηνο ζε ζηαδηαθέο παξαδφζεηο αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο . Οη ζηαδηαθέο παξαδφζεηο ζα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ αλάδνρν κε έγγξαθν απφ ηελ 

ππεξεζία θαη ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κέζα ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο   .  

18.2 Ζ παξάδνζε ζα είλαη ηκεκαηηθή σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηα είδε. 

18.3 ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκνπ εθηειέζεσο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο -εμαηξνπκέλεο ηεο αλωηέξαο βίαο- ν 

πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο δπν ζηα εθαηφ (2%) γηα ηελ πξψηε εβδνκάδα 

θαζπζηεξήζεσο θαη ηέζζεξα ζηα εθαηφ (4%) γηα ηελ δεχηεξε εβδνκάδα θαζπζηεξήζεσο επί ηεο αμίαο ηεο 

θαζπζηεξνχκελεο πξνο παξάδνζε πξνκήζεηαο. Μεηά ηελ θαζπζηέξεζε ησλ δπν απηψλ εβδνκάδσλ ν 

εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη ηελ ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη λα εηζπξάμεη ηελ αμία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

θαιήο εθηειέζεσο. 

18.4 Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο θαη θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηειέζεσο. Ζ ηειεπηαία απηή επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

δηαπίζησζε θαιήο επί εθηειέζεσο ηεο φιεο πξνκήζεηαο ππφ Δηδηθήο Δπηηξνπήο θαη εληφο 50 εκεξψλ απφ ηεο 

κεηαθνξάο νιφθιεξνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηηο απνζήθεο ηνπ Δξγνδφηε. 

18.5 Ζ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο απνηειεί νπζηψδε απφθιηζε θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

18.6 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε 

ζχκβαζε. 

18.7 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ¼ απηνχ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβάιιεηαη 

ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο 

δελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ  Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ λα παξαηείλεηαη κέρξη ην ½ απηνχ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, ην πιηθφ δελ παξαιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο κέρξη έθδνζε ηεο απφθαζεο ζρεηηθή 

κε ηελ αηηεζείζα παξάηαζε, άζρεηα εάλ ην αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ππνβιήζεθε έγθαηξα. Ο πξνκεζεπηήο 



θεξχζζεηαη έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο θαη δελ ππνβιήζεθε έγθαηξα 

αίηεκα παξάηαζεο ηνπ ή έιεμε ν παξαηαζείο θαηά ηα αλσηέξσ ρξφλνο ρσξίο λα παξαδψζεη ην πιηθφ. 

18.8 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο 

ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

18.9 Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο ηνχησλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ε 

εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 

πξνζθνκίζηεθε. 

18.10 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ 

αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ηηο πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο – 

παξάδνζεο, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

 

Άξζξν 19ν Παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη 

ζχκθσλα κε απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 28 ηεο Τ.Α. 11389/93 – Έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Δζσηεξηθψλ 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άξζξν 20ν Υξφλνο παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 

20.1 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ 

θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. 

20.2 ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη κφλν καθξνζθνπηθή εμέηαζε ή άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή ή θαη ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα (φπσο εξγαζηήξηα, 

δνθηκαζηήξηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη, εθηφο απφ καθξνζθνπηθή 

εμέηαζε θαη άιινπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ άιια φξγαλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θνξέα, ν ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηηθήο πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ζ’ 

απηφλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή.   

 Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα γηα ηελ εκεξνκελία 

πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 

παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δπηηξνπή είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο. 

20.3 Δάλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγ-καηνπνηεζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε 

απηνδίθαηα, ηφηε θαη κφλνλ εθφζνλ παξέιζνπλ 30 εκέξεο κεηά απφ εηδηθή φριεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δελ 

δηελεξγεζεί ε ζρεηηθή παξαιαβή εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ΓΔΤΑ 

ΚΗΛΚΗ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ 

ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ. χκθσλα κε ηελ απφθαζε απηψλ 

ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπο ζηα βηβιία ηεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο § 8 ηνπ άξζξνπ 28 

ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. (ΕΚΠΟΤΑ) δελ απαηηείηαη λα ιεθζεί ηέηνηα απφθαζε. 

20.4 Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ αλαζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ § 10 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο Τ.Α. 

11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή “Δληαίνπ Καλνληζκνχ πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.”, ζηελ νπνία δελ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ 

πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν θαη φηαλ : 

α. Σν πιηθφ θξίλεηαη απνξξηπηέν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα άιισο ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζρεηηθέο θπξψζεηο 

β. Σν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θξίλεηαη φκσο παξαιεηπηέν, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ηνχησλ, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ή ζηελ 

θαηαβνιή πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, εθφζνλ απνθαζηζζεί 

παξαιαβή κε έθπησζε. Γηα ηηο δπν παξαπάλσ ξπζκίζεηο εθδίδεηαη απφθαζε ηεο πεξηθέξηεαο , χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 



Ζ παξαπάλσ Δπηηξνπή ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε γηα ηελ παξαιαβή θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ειέγρνπ. Σα ηπρφλ 
έμνδα βαξχλνπλ ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα πιηθά. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ηπρφλ έγηλε απφ 
ηελ αξρηθή Δπηηξνπή παξαιαβήο δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε. 

 

 

Άξζξν 21ν Πνηνηηθφο έιεγρνο ζην εμσηεξηθφ 

21.1 Όηαλ ηα πιηθά εηζάγνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πξηλ απφ ηελ θφξησζε ηνχησλ ή θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπο, ν αγνξαζηήο κπνξεί λα αλαζέζεη, κε δαπάλεο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ, ην πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε νξηζηηθή 

εκεξνκελία παξαιαβήο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δάλ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο δηαθέξνπλ απφ εθείλα ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ ην 

γξαθείν ηνχην ππνρξενχηαη λα θαιχςεη θάζε ζρεηηθή δεκηά πνπ πξνέθπςε γηα ηελ ΓΔΤΑ. 

21.2 Έλαληη ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ ν πξνκεζεπηήο έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: 

21.2.1 Να δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέζα θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα κεηαθίλεζε, κεηαηφπηζε 

ζηνηβάδα θ.ιπ. ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ. 

21.2.2 Να δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ φζα ηερληθά κέζα έρεη ζηελ δηάζεζή 

ηνπ. 

21.2.3 Να έρεη ζπγθεληξσκέλα ηα πιηθά ζηελ ίδηα πφιε ή ηνπνζεζία άιισο βαξχλεηαη κε ηα πξφζζεηα έμνδα ηνπ 

ειέγρνπ. 

21.2.4 Να ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δηεζλνχο γξαθείνπ ειέγρνπ, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο 

παξαγγειίαο. 

21.2.5 ε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πιηθψλ απφ ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, ν πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ απαηηνχκελν δεχηεξν έιεγρν ή ειέγρνπο. 

21.3 Δάλ δελ πξνζέιζεη έγθαηξα ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνχ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη 

λα απεπζπλζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, γηα λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. 

21.4 Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνχ φπνπ ηνχην απαηηείηαη, θαηά ηνλ έιεγρν ζην εμσηεξηθφ, 

βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

21.5 Σν δηεζλέο γξαθείν ππνρξενχηαη : 

α. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ην πιηθφ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο, κπνξεί λα κελ εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, αιιά λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηνλ αγνξαζηή 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη νδεγίεο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπ. 

β. Να απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθχςεη ζε βάξνο ηνπ αγνξαζηή απφ θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ, ή απφ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ απφ εζθαικέλα ζηνηρεία. 

21.6 Ο αγνξαζηήο αληί λα αλαζέζεη ηνλ έιεγρν ζε δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ, κπνξεί λα απνζηείιεη Δπηηξνπή απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ αγνξαζηή πξαθηηθφ ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Οη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή έλαληη ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πξνο ην δηεζλέο γξαθείν ειέγρνπ. 

 

Άξζξν 22ν Ρήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη 

πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ πξντφληνο. 

 

Άξζξν 23ν Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε
 
 

23.1 ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ φπσο 
δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε 
ην 18

ν
 άξζξν ηεο παξνχζεο επηβάιινληαη, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, θπξψζεσλ θαη 

πξφζηηκν πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ κέγηζηνπ 

πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 18ν ηεο παξνχζεο ρξφλνπ παξάηαζεο 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο 

πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 



 Γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

23.2 Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε, πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ην ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ 

εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα, ην πξφζηηκν 

ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

23.3 Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ, παξέρεηαη ζ’ απηφλ ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ηα 

πιηθά κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά 

πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε κε ίζν πνζνζηφ 10% ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο παξαδψζεη ηα πιηθά, ν δηαγσληζκφο ή ηα 

απνηειέζκαηα απηνχ, καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

23.4 Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο, κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν 

ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ επιφγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ηνλ νπνίν δελ 

επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο. 

23.5 Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε 

ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ή κεηαηεζέληνο ρξφλνπ παξάδνζεο, κέρξη ηεο πξνζθφκηζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, 

κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ απφ δηθαηνπξαμία. 

23.6 Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

23.7 ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο 

έλσζεο. 

 

Άξζξν 24ν Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

24.1 ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο ησλ πιηθψλ νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο, κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Ζ πξνζεζκία, δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή ηνπ ½ απηνχ, φηαλ ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ 30 εκεξψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε αληηθαηάζηαζε θαίλεηαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη 

ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ 

απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Με ηελ απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαζνξίδεηαη πξνζεζκία 20 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο γηα ηελ επηζηξνθή ησλ απνξξηθζέλησλ πιηθψλ 

θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Δάλ ε παξαιαβή απηή γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 5 πξψησλ 

εκεξψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζηνλ πξνκεζεπηή 10% επί ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο αμίαο. ε πεξίπησζε 

ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ, ηα απνξξηθζέληα πιηθά δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ αλάδνρν, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

παξάδνζεο απφ απηφλ, ησλ πιηθψλ θαη ησλ ππνινίπσλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ. Δπίζεο ηα απνξξηθζέληα 

πιηθά, δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γηα ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο θαη ηνπ 

δφζεθε δηθαίσκα παξάδνζεο ή ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ παξάδνζε ηνχησλ. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν 

ηνπ 10% επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ εηθνζαήκεξνπ θαη εθφζνλ δελ 

παξαιεθζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηα επηζηξεθφκελα πιηθά, πέξαλ ηνπ πξνζηίκνπ, ηα πιηθά εθπνηνχληαη ή 

θαηαζηξέθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

24.2 Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ 

απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα 

παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε 20 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 

πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαζψο θαη ε παξάηαζε πνπ 

ηπρφλ ζα ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξαιάβεη ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα 

πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ηεο πνζφηεηαο απηήο θαηά ηα ηζρχνληα. 

24.3 Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί 

ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο, κε ηελ 



πξνυπφζεζε φηη ν πξνκεζεπηήο ζα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ηπρφλ θαηαβιε-ζείζα 

αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

Άξζξν 25ν Κήξπμε πξνκεζεπηή έθπησηνπ 

25.1 Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή 

ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη 

απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. 

25.2 Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ δελ 

παξέδσζε ηα πιηθά ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην 18
ν
 άξζξν ηεο παξνχζεο. 

25.3 Καηά ηα ινηπά ζε πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη ζ’ απηφλ νη θπξψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 33 & 35 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. 

 

Άξζξν 26ν Δγγχεζε 

26.1 Ο πξνκεζεπηήο ζα εγγπεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζα 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο πξνο ηνπο φξνπο πξνδηαγξαθψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζρεδίσλ θαη ηεο 

πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη απηφ ην ζχλνιν απφ ην πιηθφ αξίζηεο πνηφηεηαο θαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, 

απαιιαγκέλν απφ νπνηνδήπνηε θξπκκέλν ειάηησκα πνπ αθνξά είηε ζρεδίαζε, είηε πιηθά θαηαζθεπήο απηνχ, είηε 

ζηελ εξγαζία θαηαζθεπήο θαη φηη απηφ ζα αληαπνθξίλεηαη απφ θάζε άπνςε γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία γηα ηελ 

νπνία πξννξίδεηαη. 

26.2 Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Ο ρξφλνο 

απηφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ είθνζη-ηεζζάξσλ (24) κελψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ 

πιηθνχ πιήξνπο θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 

26.3 Δάλ θαηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή έηνηκνπ (πιήξεο) πιηθνχ απηφ ή ηκήκα ηνπ βξεζνχλ φηη δελ πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο ζπκθσλεκέλεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεδηαγξακκάησλ θαη δελ είλαη δπλαηφ 

θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο πξνζσξηλήο παξαιαβήο κε αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ 

εμαξηεκάησλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ βιάβε ή ζπζηαηηθψλ θαη παξειθπφκελσλ ηνπ πιηθνχ λα γίλεη απφιπηα 

θαηάιιειν θαη έηνηκν γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη ζα απνξξίπηεηαη θαη ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 

ρσξίο θακία απνδεκίσζε λα αληηθαηαζηήζεη νιφθιεξν ην αθαηάιιειν πιηθφ ή ηκήκα απηνχ κέζα ζε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή πξνζσξηλήο παξαιαβήο πνπ αλ πεξάζεη άπξαθηε ν πξνκεζεπηήο ζα θεξπρζεί 

έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαηεζεί απ’ απηφλ ζα εθπέζεη απηνδίθαηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. Γηα θάζε 

αιιαγή – ηξνπνπνίεζε ή επηζθεπή απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγξάθνπ θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ απφ αξκφδηα 

θξαηηθή ππεξεζία κε δαπάλεο θαη ελέξγεηεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο θαη γηα ηελ 

θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνζχλδεζε ηνπ αθαηάιιεινπ ηκήκαηνο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαη γηα θάζε 

ζρεηηθή δαπάλε κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο. Δθηφο απφ ηηο πην πάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ ν 

πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθχπηεη γηα 

απηφλ – ελ απφ ηηο πην πάλσ βιάβεο. 

26.4 Καηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζε θάζε αληαιιαθηηθνχ πνπ ζα παξνπζηάδεη βιάβε ή θζνξά ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο ή θαθήο 

ζπλαξκνιφγεζεο θαζψο θαη ηελ επηζθεπή θάζε βιάβεο γεληθά ηνπ πιηθνχ πνπ νθείιεηαη ζε φκνηεο αηηίεο. ε 

απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα θάλεη ηηο πην πάλσ ελέξγεηεο, ζα θάλεη ε ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ  

απηέο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή ή κε άιιν ηξφπν πνπ ζα είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλεζεί. 

26.5 Δάλ νη πην πάλσ βιάβεο ή ειαηηψκαηα πξνθαιέζνπλ νιηθή ή κεξηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ θαη απηέο 

νη δηαθνπέο δηαξθέζνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο πεξηζζφηεξν απφ δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο, ν πξνκεζεπηήο ζα 

είλαη ππνρξεσκέλνο επηπξφζζεηα κε ηηο άιιεο ηνπ ππνρξεψζεηο απφ ην άξζξν απηφ λα θαηαβάιιεη ζηελ ΓΔΤΑ 

ΚΗΛΚΗ ιφγσ ζπκθσλεκέλεο πνηληθήο ξήηξαο θαη αλεμάξηεηα απφ ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή ην πνζφ ησλ 59 

επξψ θάζε εκέξα επηπιένλ ησλ εκεξψλ. Ζ πνηληθή απηή ξήηξα ζα επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ 

ΚΗΛΚΗ θαη ην ζχλνιφ ηεο ζα εθπίπηεη απφ ηελ εγγχεζε. 

26.6 Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα SERVICE θαη 

επηζθεπέο θαη θαηά πεξίπησζε θαζψο αθφκα θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 10 εηψλ. 

 

Άξζξν 27ν Σξφπνο πιεξσκήο – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή. 

27.1 Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

 Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο, κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 



27.2 Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή γίλεηαη κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, είηε κε άλνηγκα 

ελέγγπαο αλέθθιεηεο πίζησζεο, είηε κε έκβαζκα ή επηηαγή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή γίλεηαη κε 

άλνηγκα πίζησζεο δελ ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή. Υνξεγείηαη πξνθαηαβνιή φηαλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε έκβαζκα 

κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

27.3 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα εμήο : 

27.3.1 Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ζηελ Διιάδα ή ζηελ πεξίπησζε απηνδίθαηεο 

παξαιαβήο, ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηεο 

Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. 

27.3.2 Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ, πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

27.3.3 Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ. 

27.3.4 Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ αλαιφγσο ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 

36 ηεο Τ.Α. 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. 

 

Άξζξν 28ν Γαζκνί εηζαγσγήο 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν εξγνδφηεο απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο δαζκψλ θαηά ηνλ 

εθηεισληζκφ ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ. Καηφπηλ ηνχηνπ ε ηηκή ηνπ δελ ζα επηβαξπλζεί κε αληίζηνηρν πνζφ δαζκψλ 

εηζαγσγήο θαη επνκέλσο νη ηηκέο δελ ζα πεξηιακβάλνπλ θνλδχιηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δαζκνχο. 

Ζ ζρεηηθή αηέιεηα ζα πξνζθνκηζζεί ζην ηεισλείν κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ γηα θάπνην ιφγν δελ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί αηέιεηα δαζκψλ εηζαγσγήο ε ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ζα θαηαβάιιεη απηνχο επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 29ν πλέρηζε δηαγσληζκνχ 

29.1 Όηαλ ν δηαγσληζκφο απνηχρεη ή θξηζεί αζχκθνξν ην απνηέιεζκα ηνπ θαη ε πξνκήζεηα θξίλεηαη επείγνπζα, ν 

δηαγσληζκφο κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ, θιεηζηψλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο αξρηθά 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

29.2 Γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Με ηελ απφθαζε απηή 

θαζνξίδεηαη θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ παξαπάλσ 

νξγάλνπ. 

 

Άξζξν 30ν Καλφλεο Γεκνζηφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο – Γεκνζίεπζε 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη επξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ § 4.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 
1
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 Υηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε ΣΖΛ.+3410-25053, FAX:+3410-29320 T.K. 61100 

Πιεξνθνξίεο: Απνζηνιίδεο Νίθνο (Γηπι. Υεκηθφο Μεραληθφο Μ.Sc) 
 

 

O  ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ  

ΓΖΜΖΣΡΗΟ Β.ΣΑΝΣΑΚΖ 

Δπίζεο ε πεξίιεςε δηαθήξπμεο ηεο παξνχζαο είλαη:  

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

ΘΔΜΑ:  Πξνκήζεηα πιηθψλ απνιχκαλζεο πνζίκνπ λεξνχ 
 
1. Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 74/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηελεξγείηαη  
πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ  Πξνκήζεηα πιηθψλ απνιχκαλζεο 
πνζίκνπ λεξνχ, κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 03 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1

ν
 ρηιηφκεηξν Κηιθίο – Ξεξφβξπζεο,  

2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 23.001,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α (φηαλ 
αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο), 21.525,00 € (φηαλ αλαθέξεηαη ζην ππνρισξηψδεο λάηξην), 1.476,00 € (φηαλ αλαθέξεηαη 



ζην ππνρισξηψδεο αζβέζηην). Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 1.150,05 € (φηαλ αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο), ή 1.076,25 € 
(φηαλ αλαθέξεηαη ζην ππνρισξηψδεο λάηξην (NaCIO)) ή 73,80 € ( φηαλ αλαθέξεηαη ζην ππνρισξηψδεο 
αζβέζηην(Ca(OCl)2)).  
3. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηε δηαθήξπμε, απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ (Σηκή: 5€).  
4. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
   

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

                                                                                
Σζαληάθεο Β. Γεκήηξηνο 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

1. Σελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκφ 41/2014 κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ 

Κηιθίο. 

2. Σελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πιηθψλ απνιχκαλζεο πφζηκνπ λεξνχ» κε 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ. 

3. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ είλαη ηα νξηζζέληα κε ηελ κε αξηζκφ 16/2014 απφθαζε ηνπ Γ 

ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

4. Ζ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, έηνπο 2014, κε θσδηθφ Κ.Α 25.05 

ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε αλάινγε πίζησζε.  

5. Σελ δέζκεπζε γηα ηελ αλάιεςε  δαπάλεο απφ ηνλ αλσηέξσ Κ.Α. γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 75_2014 
 

Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ αγσγνχ 
νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο».  

 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ηξίην ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

αληηθαηάζηαζεο θεληξηθνχ αγσγνχ νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο. Ν δηαγσληζκφο έγηλε ζηηο 

15 Απξηιίνπ 2014. 
 

 

 

ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΓΖΚΝΞΟΑΠΗΑΠ  

 

Πην Θηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο ζήκεξα ηελ Ρξίηε 15ε Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα 

10:00 ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 



1) Γιοβανούδη Φρήζηο, Πολιηικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, Πρόεδρο ηης Επιηροπής, με 

αναπληρωηή ηον κ. Παραγιό Ιωάννη, Προϊζηάμενο Τεχνικής Υπηρεζίας ηης ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ, Πολιηικό Μηχανικό. 

2) Αποζηολίδη Νικόλαο, Φημικό Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 

Καπαζακαλίδη Παναγιώηη, Πολιηικό Μηχανικό Τ.Ε ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς 

3) Αζλανίδη Φρήζηο, Τοπογράθο Μηχανικό ηης ΔΕΥΑ Κιλκίς, με αναπληρωηή ηον κ. 

Κορκοηίδη Κωνζηανηίνο, Ηλεκηρολόγο Μηχανικό ηης Τεχνικής Υπηρεζίας ηης ΔΕΥΑ 

ΚΙΛΚΙΣ. 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ έξγνπ: 

ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΑΓΥΓΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΓΗΑΠ 
ΘΟΗΑΘΖΠ 

 
Ξξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 Δπξψ (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Ξ.Α.), 

 

Ξαξαιήθηεθαλ νη θάθεινη  πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απφ ηελ Δπηηξνπή, 
θαη θαηαγξάθεθαλ ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν 

(ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), κνλνγξάθεζαλ ηα 
έγγξαθα απηά θαη ειέγρζεθε  ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Κ.Δ.Δ.Ξ. ή ην αληίγξαθν εγγξαθήο ζε 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή θαηάινγν ηεο αιινδαπήο.   

θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1ε   ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

 Αξηζκφο πηπρίνπ:   26870      δξαπιηθά Ράμε: Α1 

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

 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/18579/06-12-2011 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ πνπ ηζρχεη 
κέρξη 05/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ. 
 πεχζπλε Γήισζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 Ξξσηφηππε Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο ΓOY Έδεζζαο κε Α/Α 1068/07-03-
2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 07/05/2014. 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Δ.Ρ.Α.Α. κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 84455-20724/18-11-2013 κε ηζρχ κέρξη 
30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Ρ.Α.Α. (γξαθείν Έδεζζαο) κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 88/01-04-2014 κε ηζρχ κέρξη 30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ΞΔΠΔΓΔ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 0043/02-01-2014 

κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Ππλδέζκνπ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ Λ. 

Ξέιιαο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 3210/03-01-2014 κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ηεο Λνκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Λ. Ξέιιαο κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 1524/03-01-2014 θαη ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ ΗΘΑ κε αξηζκφ 
ζπζηήκαηνο 513//12/2014/07-01-2014 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 12/07-

01-2014 κε ηζρχ κέρξη 04/07/2014. 
 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο κε αξηζκφ 

20/118663/07-01-2014 θαη ηζρχ κέρξη 07/07/2014. 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α. κε ΑΟ.: 32271 (Έδεζζα) πνζνχ 960,00 €. 
 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2381028840 
 



2ε   ΠΥΘΟΑΡΖΠ Η. ΠΗΑΛΖΠ 

Αξηζκφο πηπρίνπ:   28078      δξαπιηθά Ράμε: Α1 

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

 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ. 
 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α. κε ΑΟ.: 532092  (Θεζ/ληθε) πνζνχ 960,00 €. 
 Γχν (2) ππεχζπλεο δειψζεηο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 
23.2.2 α ηεο δηαθήξπμεο. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/8317/28-05-2013 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ πνπ ηζρχεη κέρξη 
27/05/2016. 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ’ αξηζκ. 19/104559/07-01-2014 πξσηνθφιινπ 

βεβαίσζεο ηνπ ΡΔΔ πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ’ αξηζκ. 36641/07-01-2014 πξσηνθφιινπ βεβαίσζεο 

ηνπ ΠΞΔΓΔ Θεζ/ληθεο πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ’ αξηζκ. 0121/2014/07-01-2014 πξσηνθφιινπ 

βεβαίσζεο ηεο Ξ.Δ.Π.Δ.Γ.Δ πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 50389182/09-03-2014 θαη ηζρχ γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ 

έθδνζή ηεο (απφ ην δηαδίθηπν). 
 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ ΗΘΑ κε αξηζκφ 

ζπζηήκαηνο 503//105/2014/16-01-2014 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

112/16-01-2014, κε ηζρχ κέρξη 15/07/2014. 
 Φσηναληίγξαθν Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ πνπ ηζρχεη κέρξη 

30/06/2014 (αξ. πξση. 255/07-01-2014). 
 Φσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο ηνπ ΡΠΚΔΓΔ πεξί «κε απαζρφιεζεο κηζζσηψλ 

κεραληθψλ θαη νθεηιήο εηζθνξψλ απαζρφιεζεο κηζζσηψλ κεραληθψλ» πνπ 

ηζρχεη έσο 30/04/2014 (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 1902/07-02-2014). 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο δηαγξαθήο απφ ην ΡΞΔΓΔ κε αξηζκφ 2074/11-03-

2014. 
 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2312208960 
 

3ε   ΛΑΝΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΡΝ ΛΗΘΝΙΑΝ  

Αξηζκφο κεηξψνπ ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ Έξγσλ ηεο Ξ.Δ Θηιθίο:   59       

δξαπιηθά κέρξη πνζνχ 53.000,00 €. 

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

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Γξαθείν 

Ξαξ/θσλ Θηιθίο) κε αξηζκφ 25832, πνζνχ 959,22 €. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην κεηξψν ηεο Ξ.Δ Θηιθίο κε αξηζκφ 59 

(αξ. πξση. Λ.Π 30) θαη ηζρχ κέρξη 15-10-2016. 
 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ  
 Ξξσηφηππε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο ΓOY Kηιθίο κε Α/Α 732/31-03-2014, 

κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014. 
 Ξξσηφηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Ν.Α.Δ.Δ. κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 479900/31-03-2014 θαη ηζρχ κέρξη 30/04/2014. 
 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΘΑ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

519//1238/2013/19-11-2013 (αξ. πξσηνθφιινπ: 1354/19-11-2013) θαη 

ηζρχ κέρξη 16-05-2014. 
 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΘΑ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

519//55/2014/14-04-2014 (αξ. πξση.: 63/14-04-2014) γηα ην έξγν 



«Αλαβάζκηζε πιαηείαο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Ζιηφινπζηνπ Γ.Δ Σέξζνπ» θαη ηζρχ 
κέρξη 13-10-2014. 

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην φηη φια ηα ζηνηρεία 
είλαη θσηναληίγξαθα εθ ηνπ πξσηνηχπνπ. 

 Γχν (2) ππεχζπλεο δειψζεηο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 
23.2.2 α ηεο δηαθήξπμεο. 

 Φσηναληίγξαθν ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο κε αξηζκφ 183/26-03-2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Ξηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ Θηιθίο κε 

αξηζκφ 100/26-03-2014. 
 Φσηναληίγξαθν ηεο Δηζαγγειίαο Ξξσηνδηθψλ Θηιθίο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

640/26-03-2014. 

 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2341022207 

4ε   ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΡΟΗΑΛ. ΠΥΡΖΟΗΝΠ 

Αξηζκφο  Κεηξψνπ Γ/λζεο Ρερληθψλ έξγσλ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θηιθίο: 2     

δξαπιηθά: πνζνχ 53.000,00 € 

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

 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηα Κεηξψα ηεο Λ/Α Θηιθίο κε αξηζκφ 

Κεηξψνπ 2 θαη ηζρχ κέρξη 28-02-2015. 
 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ (ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ 

ΘΗΙΘΗΠ 376) κε ΑΟ.: 376/702320-0 πνζνχ 960,00€. 
 πεχζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο. 
 Φσηναληίγξαθν απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηεο 

ΓOY Θηιθίο κε α/α 362/20-02-2014 θαη ηζρχ κέρξη 20-04-2014. 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΘΑ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

519//475/2013/15-05-2013 (αξηζκφο πξσηνθφιινπ: 518/15-05-2013) κε 

ηζρχ κέρξη 14/05/2014. 
 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2341097213 
 

5ε   ΘΝΟΝΡΕΑΘΖΠ ΠΥΡ. ΠΡΑΟΝΠ 

Αξηζκφο πηπρίνπ ΚΔΔΞ:   25649      δξαπιηθά Ράμε: Α1 

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

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α.- Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. (Θεζ/ληθε) κε αξ.: 532113 πνζνχ 
980,00€. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/16254/22-10-2013 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ κε ηζρχ κέρξη 

21/10/2016.  
 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. κε αξ. πξση.: 966/16-1-

2014 κε ηζρχ κέρξη 30/06/2014.  
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Ρ.Α.Α. πνπ βεβαηψλεη φηη δελ απαζρνιεί 

κηζζσηνχο κεραληθνχο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη νθεηιέο απφ αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, κε αξ. πξση.: 2664/7-3-2014 κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014. 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Η.Θ.Α. κε αξηζκφ 

ζπζηήκαηνο 535//1727/2013/3-12-2013 θαη αξ. πξση.: 1894/3-12-2013 θαη 
ηζρχ κέρξη 02/06/2014. 



 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ 
πνπ βεβαηψλεη φηη ν παξαπάλσ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο κε αξ. πξση.: 

50437997/25-3-2014 κε ηζρχ κέρξη 25/05/2014. 
 Φσηναληίγξαθν εγγξάθνπ Δ.Ρ.Α.Α. κε αξ. πξση.: 2073/14-3-2014 κε ζέκα: 

Γηαγξαθή απφ ΡΞΔΓΔ. 
 Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο 
 πεχζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 
δηαθήξπμεο 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. κε αξ. πξση.: 4/2-1-2014 κε ηζρχ κέρξη 
31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Ππλδέζκνπ Ξηζηνπνηεκέλσλ Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη Ρερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ Θεζ/λίθεο κε εκεξνκελία 02/01/2014 θαη 
κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 

 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2391053044 
 

6ε   ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ ΔΡΔ «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ» 

 Αξηζκφο πηπρίνπ:   23824      ΓΟΑΙΗΘΑ Ράμε: 1 

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

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο Δ.Ρ.Α.Α. - ΡΠΚΔΓΔ κε ΑΟ.: 8625 (Θηιθίο) πνζνχ 960,00 
€. 

 Φσηναληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ 
Δ.Ρ.Δ.» 

 Φσηναληίγξαθν 1εο ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηεξφξξπζκεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ 
ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ.» 

 Φσηναληίγξαθν 2εο ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηεξφξξπζκεο 
εηαηξείαο  κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ 

ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ.» 
 Φσηναληίγξαθν 3εο ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηεξφξξπζκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ρ.Δ. – ΞΑΙΗΓΖΠ 

ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ.» 
 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/4108/22-03-2011 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ θαη ζηειέρσζεο 

κε ηζρχ κέρξη 21/03/2014.  
 Φσηναληίγξαθν απφθαζεο πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε 

αξ. πξση.: Γ15/νηθ/4036/27-2-2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 
10/13-1-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 
13/13-1-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 

53/19-2-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 30/04/2014. 
 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε  αξ. πξση.: 

14/13-1-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 30/06/2014. 
 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 

12/13-1-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 30/06/2014. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 
70/13-3-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 30/04/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο Λνκίκνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο. 
 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο ηνπ  Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. 



 πεχζπλε δήισζε λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο, 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Η.Θ.Α. κε αξ. πξση.: 

1299/7-11-2013 κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 519//1189/2013/07-11-2013 κε 
ηζρχ κέρξη 06/05/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Η.Θ.Α. κε αξ. πξση.: 

270/28-03-2014 κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 116//235/2014/28-03-2014 κε ηζρχ 
κέρξη 26/09/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΝΑΔΔ γηα ζπκκεηνρή 
ζε δηαγσληζκφ κε αξ. πξση.: 486386/1-4-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ κε 

αξ. πξση.: 50458341/1-4-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 01/06/2014. 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ κε 

αξ. πξση.: 50381497/6-3-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 06/05/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δ.Ρ.Α.Α. κε αξ. πξση.: 1883/11-3-2014 θαη κε ηζρχ 

κέρξη 31/03/2015.  

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Ρ.Δ.Δ. κε αξ. πξση.: 5467/12439/19-12-2013 θαη 
κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ΠΑΡΔ γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζίεο κε αξ. 
πξση.: Β1450/1233/9-12-2013 θαη κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο ΠΑΡΔ κε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο κε αξ. πξση. 
ΒΞ 1450/1233/9-12-2013 θαη κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο κε αξ. πξση.: 3255/26-11-

2013. 
 Φσηναληίγξαθν αλαθνίλσζεο Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο κε αξ. πξση.: 1642/12-6-

2013. 
 Φσηναληίγξαθν αλαθνίλσζεο Δπηκειεηεξίνπ Θηιθίο κε αξ. πξση.: 3126/15-11-

2013. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Η.Θ.Α. γηα ζπκκεηνρή 
ζε δεκνπξαζίεο κε αξ. πξση.: 46/28-3-2014 θαη ΚΔ αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

116//43/2014/28-03-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 26/09/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Η.Θ.Α. γηα ζπκκεηνρή 

ζε δεκνπξαζίεο κε αξ. πξση.: 76406/26-2-2014 θαη αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

000/Ξ/2350/2014/26-02-2014 θαη κε ηζρχ κέρξη 25/08/2014. 
 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2341029110 
 

7ε   ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

Αξηζκφο πηπρίνπ:   26817      Ζιεθηξνκεραλνινγηθά Ράμε: Α1 

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

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο ΡΑΚΔΗΝ ΞΑΟΑΘΑΡΑΘΖΘΥΛ ΘΑΗ ΓΑΛΔΗΥΛ (Γξαθείν 
Ξαξ/θσλ ΘΗΙΘΗΠ) κε ΑΟ.: 25833,  πνζνχ 959,22 € 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Γ15/18317/15-11-2011 βεβαίσζεο ΚΔΔΞ κε ηζρχ κέρξη 

14/11/2014. 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Η.Θ.Α. κε αξ. πξση.: 362/9-

4-2014 (αξ. ζπζηήκαηνο: 519//333/2014/09-04-2014) κε ηζρχ κέρξη 08-10-
2014. 

 Ξξσηφηππε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα Δ.Ρ.Α.Α. (Θηιθίο) κε αξ. πξση.: 107/14-

4-2014 κε ηζρχ κέρξη 30-06-2014. 
 Ξξσηφηππν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηεο ΓOY Θηιθίο κε Α/Α 857/09-04-2014 

θαη κε ηζρχ κέρξη 09/06/2014. 



 Φσηναληίγξαθν Ξηζηνπνηεηηθνχ Απνθνίηεζεο Ρ.Δ.Η. Πεξξψλ κε αξ. πξση.: 
5417/6-4-2005. 

 Ξξσηφηππε βεβαίσζε Δ.Δ.Ρ.Δ.Κ. Λ. Θηιθίο κε αξ. πξση.: 10/14-4-2014 κε ηζρχ 
κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ. 
 Ξέληε (5) ππεχζπλεο δειψζεηο λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε πηψρεπζεο, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, αλεθηέιεζηνπ κέξνπο εξγνιαβηθψλ 

ζπκβάζεσλ θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο δηαθήξπμεο. 
 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: ΙΝΓΥ ΡΝ ΓΔΓΝΛΝΡΝΠ ΝΡΗ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ ΦΑΜ ΘΑ ΠΡΑΙΘΔΗ 
ΚΔΠΥ EMAIL 
 
 
 
 

8ε   ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΑΛ. ΙΑΕΑΟΝΠ 

Αξηζκφο  Κεηξψνπ Γ/λζεο Ρερληθψλ έξγσλ Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θηιθίο: 30       

δξαπιηθά: πνζνχ 53.000,00 € 

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

 

 Δγγπεηηθή Ππκκεηνρήο ΡΑΚΔΗΝ ΞΑΟΑΘΑΡΑΘΖΘΥΛ ΘΑΗ ΓΑΛΔΗΥΛ (Γξαθείν 
Ξαξ/θσλ: ΘΗΙΘΗΠ) κε ΑΟ.: 25821, πνζνχ 960,00 €. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηα Κεηξψα ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Λ/Α Θηιθίο κε ηζρχ κέρξη 28-07-2016 (Αξ. Ξξση. Ρ.Π.Γ.Δ: 24/29-07-
2013). 

 Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Ραπηφηεηαο Λνκίκνπ Δθπξνζψπνπ  
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξ. πξση.: 50490295/8-

4-2014 κε ηζρχ κέρξη 08-06-2014. 
 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΘΑ κε αξ. πξση.: 

565337/20-12-2013, κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 000/Ξ/392440/2013/20-12-

2013 κε ηζρχ κέρξη 19/06/2014. 
 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο Ν.Α.Δ.Δ. γηα 

ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ κε αξ. πξση.: 536942/9-4-2014 κε ηζρχ κέρξη 31-
05-2014. 

 Έμη (6) ππεχζπλεο δειψζεηο θαη φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 23.2.2 α ηεο 

δηαθήξπμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ππεχζπλε Γήισζε πνπ λα βεβαηψλεη φηη δελ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εξγνιεπηηθέο ελψζεηο, ππεχζπλε Γήισζε πνπ λα 

βεβαηψλεη φηη α) δελ έρεη αλεθηέιεζην ππφινηπν εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ 
αλσηέξσ ηνπ λφκηκνπ νξίνπ β) έιαβε πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ 
θαη ηε γλψζε ηεο κειέηεο γ) φια ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη ε 

επηρείξεζή ηνπ δελ είλαη έλνρε γηα ζνβαξέο ςεπδείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 24 έσο 29 ηνπ Ξ.Γ. 

324/2000, ππεχζπλε Γήισζε πνπ λα βεβαηψλεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θηι. 

 Κεραλφζεκα (2) 

FAX: 2341024342 
 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε κφλε εηαηξεία πνπ δελ πξνζθφκηζε πξσηφηππν 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 23, παξάγξαθνο α ηεο δηαθήξπμεο, 
ήηαλ ε κε επσλπκία «ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ». Κεηά απφ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 



Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ε πξναλαθεξζείζα εηαηξεία θαη 
λα κελ ζπκκεηέρεη ζην επφκελν ζηάδην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

 
Πηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, εθηφο ηεο εηαηξείαο κε 

επσλπκία «ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ», κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 
Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Όιεο νη 
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 

δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά), ν 
νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

 

Α/Α ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Δκ (%) 

1 

ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ ΔΡΔ 

«ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ» 21 

2 

ΘΝΟΝΡΕΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΡΝ 

ΠΥΡΖΟΗΝ 22 

3 

ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΡΝ 

ΣΟΖΠΡΝ 22 

4 
ΠΗΑΛΖΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΡΝ ΗΥΑΛΛΖ 

23 

5 

ΛΑΝΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΡΝ 

ΛΗΘΝΙΑΝ 31,60 

6 

ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 

ΡΝ ΗΥΑΛΛΖ 33,41 

7 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 37,70 

 

Θαηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο  

έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 
δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ 
άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. Ρέινο έιεγμε ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3669/08 θαη αλάινγα κε ην 

εθαξκνδφκελν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Απφ ηνλ έιεγρν νκαιφηεηαο πξνέθπςε φηη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία «ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΡΝ 
ΗΩΑΛΛΖ» δελ είλαη παξαδεθηή, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο εηαηξείαο. 

Πηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έιεγμε ηνπο θαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4.1 ηεο δηαθήξπμεο θαη έθαλε επηβεβαίσζε ηεο 

γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.    

Κεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη νη εηαηξείεο  πνπ ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο 

είλαη: 

 
Α/Α ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ Δκ (%) 

1 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ 37,70 

2 ΛΑΝΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΡΝ 31,60 



ΛΗΘΝΙΑΝ 

3 
ΠΗΑΛΖΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΡΝ ΗΥΑΛΛΖ 

23 

4 

ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΡΝ 

ΣΟΖΠΡΝ 22 

4 

ΘΝΟΝΡΕΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΡΝ 

ΠΥΡΖΟΗΝ 22 

5 

ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ ΔΡΔ 

«ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΘΗΙΘΗΠ» 21 

 

 

Ξξνζσξηλφο κεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη ε εηαηξεία: ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ κε Α.Φ.Κ. : 028531054  Γηεχζπλζε: Θεληξηθν : 1ν ρικ. Θηιθίο – 
Κεηαιιηθφ,  ΓΝ : Θηιθίο,  Ρει – Fax : 2341024342  κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 37,70 % 

επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 
Νη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ εληφο πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 

Κεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην 
ζηάδην ηεο δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

  

 

 

Γηνβαλνχδεο Σξήζηνο   

Απνζηνιίδεο Ληθφιανο  

Αζιαλίδεο Σξήζηνο  
 

 

 

Δπί ηνπ πξαθηηθνχ δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 

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

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1/2014. 

 Θαηαθπξψλεη σο κεηνδφηε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε θεληξηθνχ αγσγνχ 

νηθηζκνχ Αγίαο Θπξηαθήο» ηνλ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖ ΙΑΕΑΟΝ ΡΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ κε κέζε 

ηεθκαξηή έθπησζε 37,70 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 



 

 

ΘΔΚΑ 4Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 76_2014 
 
Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ δηαγσληζκνχ «Ξξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ θαη 

αλαισζίκσλ Ζ/ γηα ην έηνο 2014».  
 

Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   

 
Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 

έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 
πξνκήζεηαο γξαθηθήο χιεο, ραξηηνχ θαη αλαισζίκσλ Ζ/ γηα ην έηνο 2014 πνπ έγηλε 

ζηηο 16 Απξηιίνπ 2014 θαη δήηεζε ηελ επηθχξσζή ηνπ. 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 16
ε
 Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο επίδνζεο 

πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

4) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή 
ηνλ θ. ηδεξφπνπιν Παλαγηψηε, ΓΔ Τδξνλνκέα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

5) Σξηαληαθπιιίδνπ Διενλφξα, Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ 
θ. Υαξαιακπίδε Υαξάιακπν, Ζιεθηξνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

6) Καξαγηαλλίδνπ Γήκεηξα, Τπάιιειν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Παξαγηφ Ησάλλε, Πξντζηάκελν Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πνιηηηθφ Μεραληθφ.  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηεο πξνκήζεηαο: 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ, ΥΑΡΣΗΟΤ & ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ Ζ/Τ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 
 

Πξνυπνινγηζκνχ 9.301,88 Δπξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 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 νηθείν Δπηκειεηήξην,   

θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1
ε
   ΤΓΓΟΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   3345 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζε ΟΜΑΓΑ 

Α & ΟΜΑΓΑ Β): 

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν Παξ/θσλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 
25837, πνζνχ 254,70 €. 

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν Παξ/θσλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 
25838, πνζνχ 210,30 €. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 13469/13-03-
2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (θέξεη γλήζην ππνγξαθήο). 

 Α) Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. 

Γ) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε 
γλψζε θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

Γ) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη 
απφ ηελ ππεξεζία. 



 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (θέξεη γλήζην ππνγξαθήο). 
Α) Όηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 
Β) Όηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. 
Γ) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πεξί αλαβνιήο 
ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
Γ) Όηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ηελ δεκνπξαηνχκελε 
πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 50467075/02-04-2014 θαη 
κε ηζρχ κέρξη 02/06/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 000/Π/51122/2014/26-
02-2014 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 76228 θαη κε ηζρχ κέρξη 25/08/2014. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε Δ.Σ.Δ.Α κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7623/25-02-2014 κε ηζρχ κέρξη 25/04/2014. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
(Σκήκα Κηιθίο) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 545933/10-04-2014 κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014. 

 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 Γείγκαηα γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε πνπ αθνξνχλ ζην Α3 θαη Α4 ραξηί. 
FAX: 2341024547 
 

2
ε
   ΣΑΟΤΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   8611 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά ζηελ ΟΜΑΓΑ 

Β): 

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (θαηάζηεκα Κηιθίο: 376) κε αξηζκφ 
376/702322-7, πνζνχ 210,30 €. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 13649/14-04-
2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (θέξεη γλήζην ππνγξαθήο). 

 Α) Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. 

Γ) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε 
γλψζε θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

Γ) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη 
απφ ηελ ππεξεζία. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (θέξεη γλήζην ππνγξαθήο). 
Α) Όηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 
Β) Όηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. 
Γ) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πεξί αλαβνιήο 
ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
Γ) Όηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ηελ δεκνπξαηνχκελε 
πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 50356342/26-02-2014 θαη 
κε ηζρχ κέρξη 26/04/2014. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
(Σκήκα Κηιθίο) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 552400/11-04-2014 κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014. 

 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
FAX: 2341076222 
 

3
ε
   ΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΤΣΑΘΗΟΤ  

Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   8155 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζε ΟΜΑΓΑ 

Α & ΟΜΑΓΑ Β): 

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν Παξ/θσλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 
25847, πνζνχ 254,70 €. 



 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν Παξ/θσλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 
25846, πνζνχ 210,30 €. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 12870/07-01-
2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (θέξεη γλήζην ππνγξαθήο). 

 Α) Γελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. 

Γ) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε 
γλψζε θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

Γ) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη 
απφ ηελ ππεξεζία. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 (θέξεη γλήζην ππνγξαθήο). 
Α) Όηη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 
Β) Όηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη ρσξίο θακία επηθχιαμε. 
Γ) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο πεξί αλαβνιήο 
ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
Γ) Όηη έιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη φηη αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ηελ δεκνπξαηνχκελε 
πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 50483288/07-04-2014 θαη 
κε ηζρχ κέρξη 07/06/2014. 

 Αληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 000/Π/47342/2014/24-
02-2014 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 70805 θαη κε ηζρχ κέρξη 22/08/2014. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
(Σκήκα Κηιθίο) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 572965/16-04-2014 κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014. 

 Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 
FAX: 2341023283 
 
 
Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ κε επσλπκία «ΤΓΓΟΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ» θαη «ΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΤΣΑΘΗΟΤ» αθνξά θαη ζηηο δχν νκάδεο (ΟΜΑΓΑ Α θαη ΟΜΑΓΑ 
Β), ελψ ε πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία «ΣΑΟΤΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟΤ» αθνξά ζηελ 
ΟΜΑΓΑ Β. Απφ απηέο πνπ ε πξνζθνξά ηνπο αθνξά ζηελ ΟΜΑΓΑ Α ε επηρείξεζε «ΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ 
ΔΤΣΑΘΗΟΤ» δελ πξνζθφκηζε δείγκα ραξηηνχ Α3 θαη Α4. Μεηά απφ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ε πξναλαθεξζείζα επηρείξεζε θαη λα κελ ιεθζεί ππφςε ε 
πξνζθνξά ηεο ζρεηηθά κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α θαηά ην ζηάδην αλνίγκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ιόγω ηεο 
κε πξνζθόκηζεο δείγκαηνο θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαθέξεη κεηαμύ άιιωλ «Τν ραξηί Α3 θαη Α4 
λα είλαη ιεπθό κε βάξνο 80 gr θαη πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί δείγκα, επί πνηλήο απνθιεηζκνύ».  
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 
Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε πξνζθνξά 
γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία «ΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ ΔΤΣΑΘΗΟΤ». Όιεο νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά 
αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΟΜΑΓΑ Α 

(ρσξίο ΦΠΑ) 
ΟΜΑΓΑ Β (ρσξίο 

ΦΠΑ) 

1 

ΤΓΓΟΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 2.150,85 € 2.441,82 € 

2 

ΣΑΟΤΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ 

ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

ΓΔΝ 
ΚΑΣΔΘΔΔ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

3.006,16 € 

3 

ΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ 

ΔΤΣΑΘΗΟΤ 

ΓΔΝ 
ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ 

ΤΠΟΦΖ 
3.356,45 € 

 
Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά κεηνδνζίαο  έιεγμε ηελ έγθπξε 
ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο. 

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.    



Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο  πνπ ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο είλαη: 

 

Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΟΜΑΓΑ Α 

(ρσξίο ΦΠΑ) 
ΟΜΑΓΑ Β (ρσξίο 

ΦΠΑ) 

1 

ΤΓΓΟΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 2.150,85 € 2.441,82 € 

2 

ΣΑΟΤΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤ 

ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

ΓΔΝ 
ΚΑΣΔΘΔΔ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  

3.006,16 € 

3 

ΣΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΟΤ 

ΔΤΣΑΘΗΟΤ 

ΓΔΝ 
ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ 

ΤΠΟΦΖ 
3.356,45 € 

 

Πξνζσξηλφο κεηνδφηεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο (ΟΜΑΓΑ Α & ΟΜΑΓΑ Β) αλαθεξχζζεηαη ε 
επηρείξεζε κε επσλπκία «ΤΓΓΟΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ ΤΕ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ». 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 

ΚΑΚΑΜΑΝΗΓΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ  

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΔΛΔΟΝΟΡΑ  

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ  

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1/2014 ηεο ΔΓ ηεο πξνκήζεηαο. 

2. Θαηαθπξψλεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Ξξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο, 

ραξηηνχ θαη αλαισζίκσλ Ζ/ γηα ην έηνο 2014 θαη γηα ηηο δχν νκάδεο (ΝΚΑΓΑ Α 

& ΝΚΑΓΑ Β) ζηελ επηρείξεζε κε επσλπκία «ΠΓΓΝΟΗΓΝ ΚΑΟΗΑ ΠΕ. 

ΞΑΛΑΓΗΩΡΝ» κε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά 5.648,98 € κε ην Φ.Ξ.Α. 

 

 

ΘΔΚΑ 5Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 77_2014 
 
Καηαθχξσζε πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ γηα ηηο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο θαη Υέξζνπ θαη  επαλαιεπηηθή 
δεκνπξαζία «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014» γηα ηηο Γ.Δ Γντξάλεο, Γαιιηθνχ 
Κξνπζζίσλ, Μνπξηψλ θαη Πηθξνιίκλεο. 

 



Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΞΔΚΞΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αθφινπζε εηζήγεζε: 
Θέκα: Δηζαγσγή ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. (Σξνπνπνίεζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηε ΓΔ 
Μνπξηψλ). 

Με ην παξφλ έγγξαθν δεηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηε ΓΔ Μνπξηψλ γηα ηνπο εμήο 
ιφγνπο: 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο λενεληαρζείζεο ΓΔ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο νξίζηεθε κε ηελ κε αξηζκφ 
20/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε απηή ηελ απφθαζε πξνβιεπφηαλ φηη ζηε ΓΔ Μνπξηψλ γηα ην 
έηνο 2012 ε ρξέσζε ζα είλαη παγία θαη φρη κε βάζε ηελ θαηαλάισζε, επεηδή δελ ππήξρε πξνεγνχκελε 
δηαδηθαζία θαηαγξαθήο πδξνκέηξσλ. Απφ ην έηνο 2013 ε ηηκνιφγεζε ζηε ΓΔ Μνπξηψλ έπξεπε λα εμνκνησζεί κε 
απηή ησλ ινηπψλ ΓΔ.  Πξαθηηθά, ε εθαξκνγή απηήο ηεο απφθαζεο πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε πδξνκέηξσλ. 

ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε ΓΔΤΑ Κηιθίο επηρείξεζε λα ελεκεξψζεη ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ΓΔ Μνπξηψλ θαη λα 
ζπκβάιεη ζηελ ηνπνζέηεζε πδξνκέηξσλ. Πξάγκαηη, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ηνπηθψλ νηθηζκψλ ζπκθσλήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη απφ ην κήλα Μάξηην ηνπ έηνπο 2013 
άξρηζαλ λα ηνπνζεηνχληαη πδξφκεηξα. χληνκα φκσο ην εγρείξεκα αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα κε ηελ αληίδξαζε 
πνιιψλ θαηαλαισηψλ θαη ηειηθά αηφλεζε, επεηδή πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε πξνζπάζεηα πνπ εθηφο ησλ ηερληθψλ 
παξακέηξσλ πξνυπνζέηεη θαη ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Απηφο άιισζηε είλαη θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ 
ηνπνζεηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα.  

Σειηθά ηνπνζεηήζεθε κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο πδξνκέηξσλ θαη νη ιφγνη ηεο κε ζπλέρηζεο ηεο πξνζπάζεηαο 
κπνξεί ζπλνπηηθά λα εληνπηζηνχλ ζηα εμήο: 

1. Στθ δυςκολία τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ να ανταπεξζλκει ςε μια ςωρεία αιτθμάτων αυτι τθ χρονικι 
περίοδο που διπλαςίαςε τουσ καταναλωτζσ και πενταπλαςίαςε τθν ζκταςθ ευκφνθσ τθσ με τθ διεφρυνςθ 
ςτισ νζεσ ΔΕ. 

2. Στουσ αςφυκτικοφσ ελζγχουσ ςτουσ οποίουσ υπόκειται πλζον κάκε απόφαςθ τθσ επιχείρθςθσ και ζχει να 
κάνει πλζον με τθν ευελιξία τθσ ςτθν προμικεια υδρομζτρων και τθν ανάκεςθ εργαςιών. 

3. Στθν αντίδραςθ των τοπικών παραγόντων και πολιτών. 

Μπξνζηά ζηα λέα δεδνκέλα, ην Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ηελ άλνημε ηνπ έηνπο 2013 επαλαθαζφξηζε ηε ζηάζε ηεο 
επηρείξεζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ε άκεζε έθδνζε ινγαξηαζκψλ θαη 
απνθάζηζε: 

1. ο πρώτοσ εξαμθνιαίοσ λογαριαςμόσ τθσ ΔΕ Μουριών για το ζτοσ 2013 να είναι ενδεικτικόσ και ίςοσ με τθν 
πάγια δόςθ των 27 ευρώ, όςο δθλαδι ιταν και τθν προθγοφμενθ χρονιά. 

2. Όςοι οι καταναλωτζσ δεν τοποκετιςουν τελικά υδρόμετρο να χρεωκοφν με το ποςό που αντιςτοιχεί ςε 
δωδεκαμθνιαία  κατανάλωςθ νεροφ 150 κυβικών μζτρων, δθλαδι 87,8 ευρώ. 

Ζ απφθαζε απηή δεκηνχξγεζε ηα εμήο πξνβιήκαηα: 

1. Να ππάξρνπλ θαηαλαισηέο πνπ είλαη λνκνηαγείο, ηνπνζέηεζαλ πδξφκεηξα, θαηέγξαςαλ κεγάιεο θαηαλαιψζεηο 
θαη θαινχληαη λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξα πνζά απφ απηνχο πνπ αξλήζεθαλ λα ηνπνζεηήζνπλ πδξφκεηξα. 

2. Να δηακαξηχξνληαη νη ινηπνί θαηαλαισηέο γηα ην πνζφ ησλ 87,8 επξψ εηεζίσο, επεηδή απφ 28 επξψ πνπ 
πιήξσλαλ πξηλ εληαρζνχλ ζην Γήκν Κηιθίο κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ Κηιθίο έπξεπε λα θαηαβάινπλ ην έηνο 2012 πάγηα εηήζηα ρξέσζε 54 επξψ θαη κε απηή ηελ 
απφθαζε ην πνζφ 87,8 επξψ γηα ην έηνο 2013. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο παξαζηάζεηο ησλ ηνπηθψλ πξνέδξσλ θαη ησλ 
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ζην Γήκν θαη ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 Ζ πξνζπάζεηα επαλεηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, πξνζέθξνπζε ζηελ αληίδξαζε ησλ 
ινηπψλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, κε ηε ινγηθή φηη ε αξρή ηεο επηβνιήο ηειψλ είλαη εληαία ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο 
θιπ. 



Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνγξάθνληνο ηνλίζηεθε πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο φηη θάζε πξνζπάζεηα εμεηδίθεπζεο 
ησλ ηειψλ αλά νηθηζκφ, δεκνηηθφ δηακέξηζκα ή δεκνηηθή ελφηεηα, κε βάζε ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, ζην 
ηέινο ζα θαηαιήμεη ζε βάξνο ησλ κηθξψλ, απνκαθξπζκέλσλ θαη νξεηλψλ νηθηζκψλ, επεηδή ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο 
δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθνο θαη ηα ηέιε ζα είλαη κηθξφηεξα, ελψ κε ηε ζεκεξηλή ηηκνιφγεζε λεξνχ ε ΓΔ 
Κηιθίο θαηαβάιεη ζρεδφλ δηπιάζηα ηέιε. 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΟΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

Πάγηα ζέζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 
θαηαλαισηέο, ιφγσ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο σο δεκνηηθήο επηρείξεζεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη 
ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη. 

ε απηή ηελ αξρή ζηεξίδεηαη θαη ε ζρέζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο κε ηηο λενεληαρζείζεο ΓΔ. Δίλαη ιίγν έσο πνιχ γλσζηφ 
φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ κεηαθέξζεθε ζηηο ΓΔΤΑ, νη νπνίεο δελ έρνπλ θακηά επηρνξήγεζε 
απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ε ηηκνιφγεζή ηνπ ηίζεηαη ζε πιήξσο αληαπνδνηηθή βάζε. Απηφ ζπκβαίλεη ηε 
ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο είλαη άζρεκε θαη ρσξίο έκκεζε ή  άκεζε επηδφηεζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. Δίλαη θαλεξφ φηη απηέο νη ζεκαληηθέο αιιαγέο νδεγνχλ 
ζε αχμεζε ησλ ηειψλ θαη κεηαθνξά ηνπ θφζηνπο ζηνλ θαηαλαισηή. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηαλαισηέο δελ είλαη γλψζηεο απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη δχζθνια θαηαλννχλ απηέο ηηο 
εμειίμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζπάζεηα ηεο  ΓΔΤΑ Κηιθίο είλαη κεγάιε. Γχζθνια ζα γίλεη, αλ ζα γίλεη πνηέ 
αληηιεπηφ, φηη ε αχμεζε ησλ ηειψλ νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή πιήξσο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη πάληα απφ ηελ 
πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ ζα ζπλδέεηαη ε αχμεζε ησλ ηειψλ κε ηελ κεηαθνξά ηεο δηαρείξηζεο ζηε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Γηα λα ακβιπλζεί ε δπζκελήο εηθφλα, ρξεηάδεηαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο εθηφο απφ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ λα αληηκεησπίζεη ηνπο λένπο θαηαλαισηέο δίθαηα. 

Με βάζε απηή ηελ αξρή δελ είλαη έληηκν  λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξα πνζά νη λνκνηαγείο θαηαλαισηέο, δειαδή 
φζνη ηνπνζέηεζαλ πδξφκεηξα απφ ηνπο ππνινίπνπο. 

ηε ΓΔ Μνπξηψλ, εθ ησλ πζηέξσλ, θάλεθε φηη έηζη εμειίζζνληαη ηα πξάγκαηα: πνιινί θαηαλαισηέο κε 
πδξφκεηξα θαινχληαη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ ην πάγην πνπ επεβιήζε ζε φζνπο αξλήζεθαλ ή δελ 
κπφξεζε ε ΓΔΤΑ λα ηνπνζεηήζεη πδξφκεηξα. 

Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο έγηλαλ επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ηνπηθνχο πξνέδξνπο 
θαη πξνηείλεηαη λα πηνζεηεζνχλ ηα εμήο σο θνηλή πξφηαζε: 

1. Να τιμολογθκοφν όλεσ οι κατοικίεσ για το διάςτθμα από 1/7 2013 ζωσ 31/6/2014 με ανώτατο όριο τα 150 
κυβικά ετθςίωσ, δθλαδι 87,8 ευρώ. Με το μζτρο αυτό όςοι ςυνεργάςτθκαν με τθ ΔΕΥΑ Κιλκίσ και τοποκζτθςαν 
υδρόμετρα και είχαν μεγαλφτερεσ χρεώςεισ κα αιςκανκοφν ότι λειτουργοφμε δίκαια. 

2. Όςα ςπίτια είναι ακατοίκθτα, ζχουν ςυνδεδεμζνθ τθν φδρευςθ και δεν κατανάλωςαν κακόλου νερό το 
παραπάνω διάςτθμα κα πλθρώςουν μόνο το πάγιο.    

3. Όςα ςπίτια χρθςιμοποιοφνται ωσ δεφτερθ κατοικία (κατοικοφνται περιςταςιακά) κα πλθρώςουν τθν ελάχιςτθ 
κατανάλωςθ που είναι κακοριςμζνθ ςτθν τιμολογιακι πολικι  (5 κυβικά το μινα – 60 το δωδεκάμθνο με 
κόςτοσ 47,12 ευρώ). 

4. Όςα ςπίτια είναι ακατοίκθτα και δεν κζλουν ι δεν πρόκειται να κατοικθκοφν δεν κα πλθρώςουν τίποτε και κα 
γίνει οριςτικι διακοπι υδροδότθςθσ, δθλαδι τάπωμα και ςφράγιςμα παροχισ. 

5. Οι Στάβλοι κα χρεωκοφν με 25 λίτρα ανά ηώο ανά θμζρα (50% τθσ θμεριςιασ κατανάλωςθσ ανά ηώο, όπωσ 
κακορίηεται από τθ βιβλιογραφία) με βάςθ τον αρικμό των ηώων που ζχουν δθλώςει ςτο διμο Κιλκίσ. 
 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ: 

 Όλεσ οι περιπτώςεισ κα εξεταςτοφν ατομικά. 

 Όςοι πλιρωςαν περιςςότερα χριματα κα γίνει λογιςτικι τακτοποίθςθ χωρίσ καμία ενζργεια από τθν 
πλευρά τουσ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαπάλσ επκελή κεηαρείξηζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ΓΔ Μνπξηψλ απνηειεί ε απνδνρή 
ησλ εμήο: 



Ζ ππνρξέσζε φισλ λα ηνπνζεηήζνπλ πδξφκεηξα κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2014. 

Όζνη δελ ηνπνζεηήζνπλ πδξφκεηξν ην πάγην ζα αλέιζεη ζε 150 επξψ αλά εμάκελν ή 300 επξψ αλά  έηνο, 
αξρνκέλεο ηεο εκεξνκελίαο απφ 1/7/2014 θαη εμήο. 

 

Παξαθαινχκε λα εμεηάζεηε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε πνπ δηακνξθψζεθε κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ θαη εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Δθφζνλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κηιθίο απνθαζίζεη ζεηηθά, ε ΓΔΤΑ Κηιθίο κπνξεί λα πξνρσξήζεη 
άκεζα ζε πινπνίεζή ηεο. 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
Αλαβάιεη ηελ ζπδήηεζε γηα επφκελν ζπκβνχιην. 
 

 

 

ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 78_2014 

 
Θαηάζεζε αγσγψλ θαηά κεγάισλ νθεηιεηψλ. 

 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΘΡΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε φηη ν δηθεγφξνο Θηιθίο Ησάλλεο Σαηδεαπνζηφινπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα 

δψζεη εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. θσιχεηαη λα παξαβξεζεί ζήκεξα ζην ζπκβνχιην 
επνκέλσο ην ζέκα πξέπεη λα αλαβιεζεί. 

 
 

 

 
Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 
Αλαβάιεη ηελ ζπδήηεζε γηα επφκελν ζπκβνχιην. 
 

 

 

 

ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 79_2014 

 
Καηαθχξσζε πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ γηα ηηο Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο θαη Υέξζνπ θαη  επαλαιεπηηθή 
δεκνπξαζία «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 2014» γηα ηηο Γ.Δ Γντξάλεο, Γαιιηθνχ 
Κξνπζζίσλ, Μνπξηψλ θαη Πηθξνιίκλεο. 

 



Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην έβδνκν ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ θαηαθχξσζε πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ γηα ηηο Γ.Δ. 

Ξηθξνιίκλεο θαη Σέξζνπ θαη ηελ  επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία «Κίζζσζε κεραλεκάησλ 
έξγνπ έηνπο 2014» γηα ηηο Γ.Δ Γντξάλεο, Γαιιηθνχ Θξνπζζίσλ, Κνπξηψλ θαη 

Ξηθξνιίκλεο. Ν δηαγσληζκφο έγηλε ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014. 
 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σεηάξηε 30ε Απξηιίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 

ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

7) Σζαληάθε Β. Γεκήηξην, Αλαπιεξσηή Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε 
αλαπιεξσηή ηνλ θ. Πεπεξίδε Υξηζηφθνξν, Αληηδήκαξρν Κηιθίο, κέινο ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

8) Καζθακαλίδνπ Οπξαλία, Οηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ ζην Γ. ηεο 
ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γεκεηξηάδε Ησάλλε, Γεκφηε Κηιθίο, κέινο ηνπ Γ. ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο, Πνιηηηθφ Μεραληθφ. 

9) ηζκαλίδε Ησάλλε, Αληηπξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Γεκνηηθφ χκβνπιν, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Αβξακίδε Ζιία, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, Υεκηθφ Μεραληθφ.  

 
παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ: 
 

ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ ΕΣΟΤ 2014 
 

Πποϋπολογισμού 110.700,00 Εςπώ (σςμπεπιλαμβανομένος τος Φ.Π.Α.) για το σύνολο των 
Δημοτικών Ενοτήτων εξαιποςμένηρ τηρ Δ.Ε Κιλκίρ, τος Δήμος Κιλκίρ, 

 

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 νηθείν Δπηκειεηήξην θαη παξέδσζαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Θα πξέπεη 
λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα κία Γεκνηηθή Δλφηεηα θαη φρη γηα ην ζχλνιν ησλ Γ.Δ 
ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 
 
 

1
ε
   ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Ο.Δ. 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   308 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηε Γ.Δ 

Πηθξνιίκλεο): 

 Φσηναληίγξαθν εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν 
Παξ/θψλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 25928, πνζνχ 1.383,75 €. 

 Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγνπ (ΜΔ), (αξηζκφο αδείαο: 
ΜΔ 114865 – Πξαγκαηηθή ηζρχο: 87 ΖΡ) κε αξηζκφ παξαζηαηηθνχ απνγξαθηθνχ δειηίνπ 
202012. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκφ 211959930 γηα ην 
JCB κε αξηζκφο αδείαο ΜΔ 114865, θαη ηζρχεη κέρξη 25/4/2015. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζ. πξση.: 
162671/970/28-4-2014 κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο ΜΔ» θαη ηζρχ κέρξη 
31/7/2014. 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνχ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 
κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή  ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο 



κε αξηζ. Μεηξψνπ Φ22.597 ηνπ θαη΄ρνπ κε νλνκαηεπψλπκν Γηάγθνγινπ Θενθιή κε αξηζκφ 
αδείαο 259 (ηάμε Α) θαη κε αξηζκφ αδείαο 206 (ηάμε Γ). 

 Φσηναληίγξαθν άδεηαο Μεραλνδεγνχ – Υεηξηζηή κεραλεκάησλ εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ 
Β’ ηάμεο ηεο Ννκαξρίαο Κηιθίο - Σκήκα Βηνκεραλίαο κε αξηζ. Μεηξψνπ 46.  

 Τπεχζπλεο δειψζεηο (ηέζζεξηο) ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνληαη πιήξσο 
θαη αλεπηθχιαθηα απηνχο 

Β) Γελ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ή δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ 

Γ) Γελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο  

Γ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζνλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη φηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 414/25-
4-2014 θαη αξηζκφ ζπζηήκαηνο 519/Τ/383/2014/25-4-2014 θαη ηζρχ κέρξη 24/10/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε 
αξηζκφ πξσηνθφιινπ 50539374/25/4/2014 θαη ηζρχ κέρξη 25/6/2014. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 
13697/25-4-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Πξσηφηππν αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 50/30-
4-2014. 

 Πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 249/25-4-2014. 

 Πξσηφηππν Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο, κε 
αξηζκφ 149/25-4-2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο εθπξνζψπνπ. 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ: ΗΓΗΟΥΔΗΡΧ  
 

2
ε
  ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ 

 Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   8711 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηε Γ.Δ 

Πηθξνιίκλεο): 

 Πξσηφηππε Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν 
Παξ/θσλ Κηιθίο) κε αξηζκφ 25929, πνζνχ 1.384,00 €, θαζψο θαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν 
απηήο (θέξεη ζεψξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 732). 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ (θέξεη ζεψξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 
732) ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγσλ (ΜΔ) (αξηζκφο αδείαο: ΜΔ 
109710 – Πξαγκαηηθή ηζρχο: 86 ΖΡ) κε αξηζκφ παξαζηαηηθνχ απνγξαθηθνχ δειηίνπ 201857. 

 Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ γηα ην κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΜΔ 109710 JCB 
(εκεξνκελία ιήμεο 03/07/2014 – 12:00 κκ). 

 Πξσηφηππν έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
162671/970/28-04-2014 θαη κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο ΜΔ», θαζψο θαη 
αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ (θέξεη ζεψξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 
732) θαη ηζρχ κέρξη 31/7/2014. 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ (θέξεη ζεψξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 
732) ηεο Άδεηαο Μεραλνδεγνχ – Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ έξγσλ κε 
θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή κε αξηζκφ αδείαο Θ 4243 (ηάμεο Γ’), κε νλνκαηεπψλπκν θαηφρνπ 
«Αληψληνο Σζειεπίδεο». 

 Τπεχζπλε Γήισζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη έιαβε 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, φηη ηνπο απνδέρεηαη θηι, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 
7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη θσηναληίγξαθν απηήο. 

 Βεβαίσζε ππνβνιήο αηηήκαηνο ζην ΚΔΠ 0732 ηνπ Γήκνπ Κηιθίο γηα έθδνζε ρνξήγεζεο 
αληηγξάθνπ πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ζρεηηθά κε ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν θαη 
θσηναληίγξαθν απηήο. 



 Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξσηνδηθείνπ ΚΗΛΚΗ κε αξηζκφ 252/28-04-2014, θαζψο θαη 
θσηναληίγξαθν απηνχ. 

 Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηκήκαηνο πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ πξσηνδηθείνπ ΚΗΛΚΗ κε 
αξηζκφ 152/28-04-2014, θαζψο θαη θσηναληίγξαθν απηνχ. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (ηκήκα ΚΗΛΚΗ), κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 610774/28-04-
2014 κε ηζρχ κέρξη 31/05/2014, θαζψο θαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν απηήο (θέξεη ζεψξεζε ηνπ 
ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 732). 

 Πξσηφηππν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο κε Α/Α 1007/28-04-2014 θαη ηζρχ κέρξη 28/06/2014, 
θαζψο θαη θσηναληίγξαθν απηνχ. 

 Πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 13699/28-04-
2014 κε ηζρχ κέρξη 31/12/2014, θαζψο θαη αθξηβέο θσηναληίγξαθν εθ ηνπ πξσηνηχπνπ (θέξεη 
ζεψξεζε ηνπ ΚΔΠ – Γήκνπ ΚΗΛΚΗ – 732). 

 Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο εθπξνζψπνπ. 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΜΔΧ EMAIL: lazos.faganas@gmail.com 
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   ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ 

Αξηζκφο κεηξψνπ ζην νηθείν επηκειεηήξην:   2361 

Ζ επηηξνπή βξήθε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαλ απφ ηελ δηαθήξπμε (ε ζπκκεηνρή αθνξά θαη ζηε Γ.Δ 

Υέξζνπ): 

 Δγγπεηηθή πκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (γξαθείν Παξ/θψλ Κηιθίο) 
κε αξηζκφ 25930, πνζνχ 1383,75 €. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Π.Δ Κηιθίο κε αξηζ. πξση.: 
155560/918/22-4-2014 κε ζέκα: «Βεβαίσζε θαηαβνιήο ηειψλ ρξήζεο ΜΔ» θαη ηζρχ κέρξη 
31/07/2014. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη: 

 Α) Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη 
αλεπηθχιαθηα απηνχο 

Β) Γελ έρεη απνθιεηζηεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο,  δεκνπξαζίεο Γεκνζίνπ ή θαη απφ νξγαληζκνχο 
Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

Γ) Γελ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο  

Γ) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ φζνλ θαη ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη φηη δελ έρεη ππνπέζεη 
ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή 
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο. 

 Πξσηφηππν Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 640/26-
3-2014. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 250/28-4-2014. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο κε αξηζκφ 151/28-4-
2014. 

 Πξσηφηππε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ (Ο.Α.Δ.Δ.)  
κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 479900/31-3-2014 θαη ηζρχ κέρξη 30/4/2014. 

 Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ΗΚΑ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 
1354/19-11-2013 θαη αξηζκφ ζπζηήκαηνο 519/Τ/1238/2013/19-11-2013 θαη ηζρχ κέρξη 16/5/2014. 

 Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην κε Α/Α 732/31-3-2014 θαη ηζρχ κέρξη 
31/5/2014 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. πξσηνθφιινπ 
13680/22-4-2014 εγγξάθνπ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ηζρχεη κέρξη 31/12/2014. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο Κπθινθνξίαο – Υξήζεο Μεραλήκαηνο Έξγσλ (ΜΔ) (αξηζκφο 
αδείαο: ΜΔ 87815 – Πξαγκαηηθή ηζρχο: 85 ΖΡ) κε αξηζκφ παξαζηαηηθνχ απνγξαθηθνχ 
δειηίνπ 201162. 

 Φσηναληίγξαθν πνιπαζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απηνθηλήηνπ κε αξηζκφ 209441000 θαη 
ηζρχεη κέρξη 6/9/2014 γηα ην JCB ΜΔ 87815. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο Μεραλνδεγνχ – Υεηξηζηή Μεραλεκάησλ εθηέιεζεο Σερληθψλ 
έξγσλ κε θηλεηήξηα ζεξκηθή κεραλή κε αξηζκφ αδείαο 199 (ηάμεο Α’), κε νλνκαηεπψλπκν 
θαηφρνπ «Νανχκεο Αλδξέαο». 

mailto:lazos.faganas@gmail.com


 Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο εθπξνζψπνπ. 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ: ΗΓΗΟΥΔΗΡΧ  
 
 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ δηαπηζηψζεθε φηη ε 
εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο «ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ ΟΔ», πνπ εθδφζεθε απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Γξαθείν Παξ/θσλ ΚΗΛΚΗ) κε αξηζκφ 25928, πνζνχ 1.383,75 €, αλαθέξεη 
επσλπκία ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΘΔΟΚΛΖ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ θαη φρη ηελ επσλπκία απηήο, ελψ αλαθέξεηαη ζε άιιν έξγν 

θαη είλαη ππέξ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 
Μεηά απφ ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίζηεθε λα απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ε 
πξναλαθεξζείζα επηρείξεζε θαη λα κελ ιεθζεί ππφςε ε πξνζθνξά ηεο θαηά ην ζηάδην αλνίγκαηνο 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ιφγσ ησλ ιαζψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο 
ηεο.  
 
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίζηεθαλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ εηαηξεηψλ, 
κνλνγξάθηεθαλ  απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψζεθαλ  επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 
θάζε δηαγσληδφκελν, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε πξνζθνξά γηα ηελ εηαηξεία κε επσλπκία 
«ΓΗΑΓΚΟΓΛΟΤ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ ΟΔ». Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ε πξνζθνξά ηεο 
εηαηξείαο κε επσλπκία «ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ» αθνξά ζηε Γ.Δ Πηθξνιίκλεο, ελψ απηή 
ηεο εηαηξείαο κε επσλπκία «ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ» αθνξά ζηε Γ.Δ Υέξζνπ.  
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξεζήθαλ, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 
δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ, νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ 
ΖΛΗΑ 

      

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ (€) 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ 

6 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72 150 10800,00 

7 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72     

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 10800,00 

  

ΤΝΟΛΟ 10800,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2484,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 13284,00 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ 

      

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ (€) 
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ) 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΔΡΟΤ 

8 

Φνξησηήο-Δθζθαθέαο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ JCB, ή 
αλαιφγνπ ηχπνπ, ειάρηζηεο 
ηππνδχλακεο 70 Hp 

ΖΜΔΡΑ 72 156 11232,00 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε 11232,00 

  

ΤΝΟΛΟ 11232,00 

Φ.Π.Α. (23%) 2583,36 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 13815,36 

 

Καηφπηλ ε Δ.Γ., έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ησλ κεηνδνηψλ, ην δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε 
ηα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο. 



ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή έθαλε επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.    

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη νη επηρεηξήζεηο  πνπ ηεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη επνκέλσο γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη: 

 

Α/Α ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΤ 
ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΟΟ (€) 
ΜΔ ΦΠΑ 

1 
ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ 

ΣΟΤ ΖΛΗΑ 
ΠΗΚΡΟΛΗΜΝΖ  13.284,00    

2 ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ ΥΔΡΟ  13.815,36    

 

Δπνκέλσο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο θαη ηε κηα ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Πηθξνιίκλεο είλαη ε 
εηαηξεία «ΥΑΣΕΖΑΒΒΑ ΛΑΕΑΡΟ ΣΟΤ ΖΛΗΑ» θαη γηα ηε ζέζε ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Υέξζνπ 
είλαη ε εηαηξεία κε επσλπκία «ΝΑΟΤΜΖ ΝΗΚ. ΑΝΓΡΔΑ». 
Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ αληηξξήζεηο επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ εληφο 
πέληε εκεξψλ.   

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 1/2014 

 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

 

ΣΑΝΣΑΚΖ Β. ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

ΚΑΚΑΜΑΝΗΓΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ  

ΑΒΡΑΜΗΓΖ ΖΛΗΑ  

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 

 Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1/2014. 

 

 Δγθξίλεη σο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ηηο εηαηξείεο  

1. ΣΑΡΕΖΠΑΒΒΑΠ ΙΑΕΑΟΝΠ ΡΝ ΖΙΗΑ γηα ηελ Γ.Δ. Ξηθξνιίκλεο θαη 

2. ΛΑΝΚΖΠ ΛΗΘ. ΑΛΓΟΔΑΠ γηα ηελ Γ.Δ. Σέξζνπ. 

 

 Δγθξίλεη ηελ  επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία «Κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ έηνπο 

2014» γηα ηηο Γ.Δ Γντξάλεο, Γαιιηθνχ Θξνπζζίσλ, Κνπξηψλ θαη Ξηθξνιίκλεο. 
 

 

 



ΘΔΚΑ 8Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 80_2014 

 

Δπηθχξσζε πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 
ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ  ΔΣΟΤ 2014.
  

 
Ν Α. Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΝΓΓΝΝ ζέκα ηεο  εκεξήζηαο 

δηάηαμεο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.   
 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.Π. 
έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα θαηαζθεπή 

θαη ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ αληιηνζηαζίσλ. Ν δηαγσληζκφο έγηλε ζηηο 18 

Μαξηίνπ 2014. 

 
1

ν
 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ  

 

ην Κηιθίο θαη ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο ζήκεξα ηελ Σξίηε 18 Μαξηίνπ 2014 θαη ψξα 10:00 ιήμεο 

επίδνζεο πξνζθνξψλ.   

Δλψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ: 

1. Κνξθνηίδε Κσλ/λν, Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Αβξακίδε Ζιία , Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, Υεκηθφ Μεραληθφ. 

2. Καζθακαλίδνπ Ράληα, νηθνλνκνιφγν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηαδίδε 
Μηράιε, νηθνλνκνιφγν πξντζηάκελν νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο  ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

3. Καπαζαθαιίδε Παλαγηψηε , Πνιηηηθφ κεραληθφ ΣΔ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 
Απνζηνιίδε Νηθφιαν, Υεκηθφ Μεραληθφ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

παξνπζηάζηεθαλ νη παξαθάησ ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ : 

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 
αληιηνζηαζίσλ,  έηνπο 2014  

 

Πποϋπολογισμού 59991,77 Εςπώ (σςμπεπιλαμβανομένος 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)  θαη παξέδσζαλ ηηο ηερληθέο θαη   νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ηνπο. 
 

1
ε
   Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ & ΗΑ Ο.Δ. 

 Αξηζκφο κεηξψνπ Δπηκειεηεξίνπ:   3229      Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ.: 014678835000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ  κε αξηζκφ 25759  
πνζνχ 2438,69 

2. Πηζηνπνηεηηθφ  Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο Ζκεξνκελίαο έθδνζεο 11-3-2014 κε αξηζκ. Πξση. 13452 
3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, 

γηα ηνλ ηακπνπιή Παλαγηψηε , εκεξνκελία 11-03-2014, αξηζκ. Πξση. 374088 
4. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, 

γηα ηελ ηακπνπιή Μαξία , εκεξνκελία 11-03-2014, αξηζκ. Πξση. 374125 
5. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ , εκεξνκελία 10-03-2014, αξηζκ. Πξση. 218. 
6. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, εκεξνκελία 10-03-2014, α/α 510 
7. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε, γηα ηακπνπιή Παλαγηψηε, Αξηζ. Πξση. 552, 

Ζκεξνκελία 10-03-2014. 



8. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε, γηα ηακπνπιή Μαξία, Αξηζ. Πξση. 551, 
Ζκεξνκελία 10-03-2014 

9. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 86 , 10-3-2014 φηη γηα ηελ εηαηξεία Π. ηακπνπιήο θαη 
ΗΑ ΟΔ  δελ .θαηαηέζεθε αίηεζε, νχηε απφθαζε γηα λα ηεζεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ 
εθδφζεθε απφθαζε νχηε θαηαηέζεθε αίηεζε γηα λα ηεζεί ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 156 , 10-3-2014 φηη ε εηαηξεία Π. ηακπνπιήο θαη ΗΑ 
ΟΔ  δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη δελ θαηαηέζεθε αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη 
παχζε εξγαζηψλ- δξαζηεξηνηήησλ 

11. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείν Κηιθίο , Αξηζ. 53/2014 , 10-3-2014 φηη ε εηαηξεία Π. ηακπνπιήο θαη 
ΗΑ ΟΔ  δελ έρεη ππαρζεί ζε ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 99 παξ.1 ηνπ 
Ν 3588/2007 

12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. ηακπνπιή Παλαγηψηε, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο. 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. ηακπνπιή Παλαγηψηε, φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο  είλαη 9 (ελλέα) κήλεο. 

14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηεο θ. ηακπνπιή Μαξίαο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο 

15. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηεο θ. ηακπνπιή Μαξίαο, φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο  είλαη 9 (ελλέα) κήλεο 

16. Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ 
ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 75 ηεο 2/7/02 

17. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 76 ηεο 5/7/02 

18. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 126 ηεο 14/10/03 

19. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 64 ηεο 26/05/06 

20. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 214 ηεο 15/11/07 

21. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 136 ηεο 1/8/2008 

22. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 190 ηεο 13/10/09 

23. Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ νκφξξπζκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ 
Ο.Δ.» κε απμ. αξηζκ. 153 ηεο 13/10/11 

24. Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ 
ΗΑ Ο.Δ.» θαη θσδηθνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, ηεο 30/12/2013 

 

FAX 23410 75386 
 
 

2
ε
   MEGAWATT A.E. 

 Αξηζκφο κεηξψνπ Δπηκειεηεξίνπ:  58295      Αξηζκφο Γ.Δ.ΜΖ.: 126954704000 

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

1. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ  κε αξηζκφ 183554  
πνζνχ 2439 

2. Πηζηνπνηεηηθφ  Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο Ζκεξνκελίαο έθδνζεο 17-3-2014 κε αξηζκ. Πξση. 245056  
3. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ΗΚΑ , εκεξνκελία 12-03-2014, αξηζκ. Πξση. 98519 
4. Βεβαίσζε  θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, εκεξνκελία 12-03-2014, αξηζ. Πξση. 50399662 
5. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε, γηα Κπξηαθνχ Αζαλάζην, Αξηζ. Πξση. 514, 

Ζκεξνκελία 13-01-2014. 
6. Πηζηνπνηεηηθφ πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε αξηζ. 2628  εκεξνκελία 13-03-2014,  φηη γηα ηελ 

εηαηξεία MEGAWATT A.E. δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε αξηζ. 8001  εκεξνκελία 13-03-2014,  φηη γηα ηελ 
εηαηξεία MEGAWATT A.E. δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε θαη δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 



8. Πηζηνπνηεηηθφ πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, κε αξηζ. 8002  εκεξνκελία 13-03-2014,  φηη γηα ηελ 
εηαηξεία MEGAWATT A.E. δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηεο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε . 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Κπξηαθνχ Αζαλάζηνο, φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο. 

10. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ θ. Κπξηαθνχ Αζαλάζηνο, φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο  είλαη 9 (ελλέα) κήλεο. 

11. Πξαθηηθφ Νν11 ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο MEGAWATT 
AE γηα εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Κνπηζνχθε Αζαλάζην λα θαηαζέζεη θαη λα ππνγξάθεη ηελ 
πξνζθνξά. 

12. ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 6163 / 25-09-2013, ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο megawatt α.ε. 
13. ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 254 / 15-01-2014, ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο megawatt 

α.ε. 
14. ΦΔΚ Αξ. Φχιινπ 262 / 15-01-2014,εθινγή Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο megawatt α.ε. 
15. Καηαζηαηηθφ αλψλπκεο εηαηξείαο megawatt α.ε. ηεο 16/09/2013, αξηζκφο 4600 

 

FAX 23410 28550 
 
 

 

Καηφπηλ ε Δ.Γ., μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην δηαγσληδφκελν θαη αθνινπζψληαο ηε ζεηξά θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ  έιεγμε ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 
δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην άξζξν Β2.3 ηεο δηαθήξπμεο). 
 

Μεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη  νη εηαηξείεο πνπ γίλνληαη δεθηέο ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη νη παξαθάησ : 
 
 
Α/Α ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1 
Π. ΣΑΜΠΟΤΛΖ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. 

2 
MEGAWATT A.E. 

 
 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ       1/2014 

 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ζπληάρηεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ην πξψην ζηάδην ηεο 
δεκνπξαζίαο θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 πληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο  

Καζθακαλίδνπ Ράληα  

Καπαζαθαιίδεο Παλαγηψηεο  

 

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

 

Απνθάζηζε θαη εγθξίλεη νκφθσλα 

 



 Δγθξίλεη ην πξαθηηθφ 1/2014. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 9Ν – Απφθαζε 81/2014 

«Ξαξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ ηεο 
ΓΔΑ Θηιθίο» 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΑΡΝ ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 
ζέκαηνο.   

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑ 
Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:  

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ 

ηεο ΓΔΑ Θηιθίο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Ηνπιίνπ 20143 έσο 30 Ηνπλίνπ 2015. 

 

Ζ αζθάιηζε νρεκάησλ είλαη εηήζηνο δηαγσληζκφο ν νπνίνο δηεμάγεηαη απηή ηελ πεξίνδν 

γηα λα αλαδεηρζεί αλάδνρνο κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ, επεηδή ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη 
απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ. 

Ζ ιίζηα κε ηα νρήκαηα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν, επεηδή ππάξρνπλ νρήκαηα πνπ 
απνζχξνληαη θαη θαιχςεηο πνπ δελ απαηηνχληαη. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνζαξκφδεηαη ε ηερληθή κειέηε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη γηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ζαο. 

 

 
Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 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 νκφθσλα 
 

 
 Δγθξίλεη ηελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 Ζ δεκνπξάηεζε ζα γίλεη κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 
πεξίιεςε δηαθήξπμεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηεο απφθαζεο. 

 
 

ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ 

 

 

ΘΔΚΑ: «Αζθάιηζε νρεκάησλ  ΓΔΑ Θηιθίο»  

 

 

1.Ζ ΓΔΑ Θηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 21/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

δηελεξγείηαη  πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ 



παξνρή αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ζε γηα ηα  απηνθίλεηα θαη ηα κεραλήκαηα έξγσλ  ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, 

κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 20 Καΐνπ 2014 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 

10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 1ν ρηιηφκεηξν Θηιθίο – Μεξφβξπζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνζέιζεη θαλέλαο δηαγσληδφκελνο ηελ παξαπάλσ  εκεξνκελία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί ηελ 

Ρξίηε 27 Καΐνπ  2014 θαη ηελ ίδηα ψξα.  

2.Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 15.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α.  

3.Νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηε δηαθήξπμε, απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Θηιθίο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ.  

4.Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ ΓΔΑ Θηιθίο. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 10Ν – ΑΞΝΦΑΠΖ 82/2014 

 

Ρξφπνο εθηέιεζεο εξγαζηψλ: «Θαηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ 
Θξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Ξηθξνιίκλεο, Σέξζνπ, Γντξάλεο, Κνπξηψλ ηνπ Γ. 

Θηιθίο»  – Θσδηθνί εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2014: 61.93.5 θαη 61.93.6 

. 

 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνινπζεί είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ελδείμεσλ 

ζηηο ΓΔ Θξνπζζίσλ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Σέξζνπ, ΓΔ Γντξάλεο, ΓΔ Κνπξηψλ, ΓΔ  
Γαιιηθνχ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-06-2014 έσο 31/12/2014. 

Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Ζ ΓΔΑ Θηιθίο δηαρεηξίδεηαη ηελ θαηαγξαθή ελδείμεσλ ησλ πδξνκεηξσλ ηφζν ζην 

Γήκν Θηιθίο φζν θαη ζηηο  ΓΔ Θξνπζζίσλ, ΓΔ Ξηθξνιίκλεο, ΓΔ Σέξζνπ, ΓΔ Γντξάλεο, 
ΓΔ Κνπξηψλ, ΓΔ  Γαιιηθνχ. 

 
Ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ν ρξφλνο θαηαγξαθήο ησλ ελδείμεσλ είλαη πνιχ κεγάινο 

κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο αλζξσπνψξεο γηα ηνπο πδξνλνκείο γηαηί 
φγθνο ηεο εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο αλ ζηα παξαπάλσ πξνζηεζνχλ θαη ν έιεγρνο 

ιαζξαίσλ ζπλδέζεσλ, ν επαλέιεγρνο πδξνκέηξσλ, ε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ησλ 
νθεηιεηψλ ή ησλ αηηνχλησλ ηελ δηαθνπή πδξνδφηεζεο θιπ, δειαδή ηα θαζεκεξηλά 

κηθξά αηηήκαηα ησ δεκνηψλ. 

 
Γηα ηελ  θάιπςε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα εθηεινχλ ηηο αλαηηζέκελεο ππεξεζίεο ππφ ηηο 
εληνιέο ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη επηβεβιεκέλν ην έηνο 2014, επεηδή κε 
ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο πξέπεη λα θαιπθζνχλ θαη νη πηεζηηθέο 
αλάγθεο ιφγσ ηεο δηεχξπλζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία δηπιαζίαζε ζρεδφλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ πδξνκέηξσλ. 



Δπεηδή νη δεκνηηθέο ελφηεηεο δελ έρνπλ αθξηβή θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία 

πδξνκέηξσλ – ελδείμεσλ – θαηαλαισηψλ, ην έξγν ηεο θαηαγξαθήο, έθδνζεο 
ινγαξηαζκψλ θαη εηζπξάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξέο κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ησλ 

εζφδσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αδπλακία ηεο επηρείξεζεο. 

Νη πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΑ 

Θηιθίο. Ρα απαηηνχκελα πιηθά θαη πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζα παξέρνληαη απφ ηε 
ΓΔΑ Θηιθίο. 

πάξρεη άιισζηε θαη ζρεηηθή λνκνινγία απφ ην ΘΙΗΚΑΘΗΝ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

ΓΑΞΑΛΩΛ ΠΡΝ VIΗ ΡΚΖΚΑ ΞΟΑΜΖ  71/2013 φπνπ ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο 

απφθαζεο αλαθέξεηαη:« Θαη’ εμαίξεζε, ζην βαζκφ πνπ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο 
αξρέο αλαγθαηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, είλαη δπλαηή  ε  αλάζεζε  ζε  ηξίηνπο,  

ηδηψηεο  θπζηθά  ή  λνκηθά  πξφζσπα, εξγαζηψλ  εηδηθήο  θχζεο,  γ ηα  ηελ  εθηέιεζε  
ησλ  νπνίσλ  απαηηείηαη  είηε  πξνζσπηθφ  κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, πνπ 

δελ δηαζέηεη, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ, είηε ε 
ρξήζε ηερληθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαζέηεη ν νηθείνο δήκνο.» , ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν νξγαλφγξακκα δχν πδξνλνκείο νη 
θαιχπηνπλ κφλν ηελ Γ.Δ. Θηιθίο 

 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα γίλεη πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ηελ 
παξαθάησ Γηαθήξπμε. 

 

 
 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ (Π.Γ. 28/80) 
 
 Ζ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ πξνθεξχζζεη πξφρεηξν  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε ην ζχζηεκα ησλ 
έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «Καηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, 

Γντξάλεο, Μνπξηψλ ηνπ Γ. Κηιθίο» ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 58.128,00€.πιένλ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο   ηνπ π.δ.28/80. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ __________ 2014, εκέξα ________ θαη ψξα 10.00 κ. (ψξα ιήμεο παξάδνζεο 
πξνζθνξψλ) ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1ν ρηιηφκεηξν Κηιθίο Ξεξφβξπζε, Σ.Κ. 61100 
Κηιθίο, ηει. 2341029330, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 
Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ γίλνληαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ, πνπ είλαη θάηνρνη 
Βεβαίσζεο ΜΔΔΠ γηα έξγα Τδξαπιηθά. 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο πνζνχ 1.430,00 Δπξψ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ηελ  ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Tα ηεχρε δεκνπξάηεζεο είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο   (www.deyak.gr). 
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηα γξαθεία ηεο   ΓΔΤΑ Κηιθίο φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ηει. 
2341029330  . 
  
  Ο Α. Πξφεδξνο ΓΔΤΑ   Κηιθίο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 

Καηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ 
Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, 
Γντξάλεο, Μνπξηψλ ηνπ Γ. Κηιθίο 

http://www.komotini.gr/


 
 
 
 
 Γεκήηξηνο Β. Σζαληάθεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 

Καηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ 
Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, 
Γντξάλεο, Μνπξηψλ  ηνπ Γ. Κηιθίο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

 
 

 ∆ηαθήξπμε  Πξφρεηξνπ  δηαγσληζµνχ  γηα  ηελ  εξγαζία: Καηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ 
Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, Γντξάλεο, Μνπξηψλ ηνπ Γ. Κηιθίο 
Ο A. Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 
Έρνληαο ππφςε: 
Α) Σηο δηαηάμεηο: 

     ηνπ Π∆ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

     ηνπ ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ην άξζξν  209 ηνπ Ν. 
3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

     ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

     ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) 

     ηελ  ππ'  αξηζ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΔΚ  1291/11.08.2010  ηεχρνο  Β)     απφθαζε 
Τπνπξγνχ Οηθνλνµηθψλ 

     ηελ   µειέηε ηεο  Σ.Τ. ΓΔΤΑ Κηιθίο 

    ηελ αξηζ. 8 2 /2014  Απφθαζε ηνπ Γ.. ΓΔΤΑ Κηιθίο 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
Πξφρεηξν δηαγσληζµφ µε ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο θαη  ειεχζεξε ζπµπιήξσζε ηηµνινγίνπ, µε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή,  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ 
Άξζξν 1: Δξγαζία 
Ο       δηαγσληζµφο αθνξά ηελ εξγαζία: Καηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, 
Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, Γντξάλεο, Μνπξηψλ ηνπ Γ. Κηιθίο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  58.128,00€.πιένλ 

Φ.Π.Α. 
Άξζξν 2: Σξφπνο       δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Ο δηαγσληζµφο ζα είλαη µεηνδνηηθφο, µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ραµειφηεξε ηηµή,   θαη ζα δηεμαρζεί µε 

ζθξαγηζµέλεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνχλ ζηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο  έσο ηελ Σξίηε 10 Ηνπλίνπ 2014 θαη 
ψξα 9:30 θαη ιήμε  10:00. 
Άξζξν 3: Σφπνο  θαη          ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ.   
Άξζξν 4: Σφπνο     θαη Υξφλνο  εθηέιεζεο        ηεο  εξγαζίαο 
Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη ΓΔ Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, Γντξάλεο, Μνπξηψλ, 
Γξνζάηνπ ηνπ Γ. Κηιθίο. Σν ρξνληθφ δηάζηεµα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη 6 (έμη)  κήλεο. 
Οη ππεξεζίεο, γεληθά, ζα παξέρνληαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηε ζρεηηθή µειέηε. 

Άξζξν 5: Κξαηήζεηο 

Ο  αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε  φιεο  ηεο  λφµηµεο θξαηήζεηο πνπ  νξίδνληαη, εθηφο ηνπ  ΦΠΑ  µε  ηνλ νπνίν 

βαξχλεηαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Άξζξν 6:  Σξφπνο          Πιεξσµήο 

Ο ηξφπνο αµνηβήο ηνπ αλαδφρνπ νξίδεηαη σο εμήο: άξζξν 53 ηνπ   Π.∆28/80 θαη ην άξζξν 7 πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ 

εµεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο 

ζπµβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα 

απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχµελν πξνο πιεξσµή πνζφ. 
ην ρξεµαηηθφ έληαιµα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  θαηά ην λφµν. 

Άξζξν 7 : Πιεξνθφξεζε                      ελδηαθεξνµέλσλ 

Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζµφ παξέρνληαη απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο, εµέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο. Σειέθσλν 23410 
29330, FAX.23410 29320. 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΚΗΛΚΗ 

Καηαγξαθή ελδείμεσλ πδξνκέηξσλ  2014 ΓΔ 
Κξνπζζψλ, Γαιιηθνχ, Πηθξνιίκλεο, Υέξζνπ, 
Γντξάλεο, Μνπξηψλ ηνπ Γ. Κηιθίο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ 



Άξζξν 8: Λνηπνί  φξνη 
1).Δγγχεζε  ζπµµεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηνη πνζφ 1430,00 €. 

2) Βεβαίσζε Μ.Δ.Δ.Π γηα έξγα  ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ. 
3)Τπεχζπλε δήισζε πνηληθνχ Μεηξψνπ, ππνγεγξακκέλε ηελ εµέξα ηνπ δηαγσληζµνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ 
έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεµα ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο  επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
4)Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξµνδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήµεξνη σο πξνο   ηηο   θνξνινγηθέο  
ππνρξεψζεηο  ηνπο θαηά ηελ  εµέξα  δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζµνχ. 
5)Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε   γλψζε  ησλ φξσλ   ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπµµεηνρή    ηνπ  
ζε       δηαγσληζµνχο      ησλ  Ο.Σ.Α. θαη  ηνπ  δεµνζίνπ. Άξζξν 9:  ∆εµνζίεπζε. 
Σα δηθαηνινγεηηθά 3,4, θαιχπηνληαη απφ ηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ αλ ππάξρεη.  
Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί µε ηνηρνθφιιεζε ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ ∆ήµνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί ζηελ 

εθεκεξίδα «Ζκεξεζία»,   πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ. 
Άξζξν 10: Γηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

     ηνπ Π∆ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνµεζεηψλ ησλ ΟΣΑ» 

     ηνπ ∆εµνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ην άξζξν  209 ηνπ Ν. 

3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

     ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

     ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) 

     ηελ  ππ'  αξηζ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΔΚ  1291/11.08.2010  ηεχρνο  Β)  απφθαζε Τπνπξγνχ 

Οηθνλνµηθψλ,  

 ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνπο θσδηθνχο 61.93.5 θαη 61.93.6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο ρξήζεο 2014, ησλ 

νπνίσλ ην χςνο αλακνξθψλεηαη θαη απμάλεηαη ηνπ κελ θσδηθνχ 61.93.5 θαηά 30.159,00€ ηνπ δε θσδηθνχ 

61.93.6 θαηά 27.969,00€ κε αληίζηνηρε ηζφπνζε κείσζε ηνπ θσδηθνχ 61.01 θαηά 58.128,00€. 

 
 
 

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

αποφάςιςε  και  εγκρίνει ομόφωνα 

1. Δγθξίλεη ηελ ηερληθή κειέηε ηεο εξγαζίαο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Ρ. .Γ.Δ..Α 
Θηιθίο. 

2. Δγθξίλεη Ρελ πξνθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. 
3. Ρξνπνπνηεί ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ Θηιθίο  σο εμήο:  

Ρν χςνο ησλ θσδηθψλ 61.93.5 θαη 61.93.6 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο 

ρξήζεο 2014,  αλακνξθψλεηαη θαη απμάλεηαη ηνπ κελ θσδηθνχ 61.93.5 θαηά 

14.159,00€ ηνπ δε θσδηθνχ 61.93.6 θαηά 11.969,00€ κε αληίζηνηρε ηζφπνζε 

κείσζε ηνπ θσδηθνχ 61.00 θαηά 38.097,00€. 

4. Απνδέρεηαη ηελ έθζεζε  αλάιεςεο δαπάλεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ 

πξντζηάκελν Γηνηθεηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο ηεο  ΓΔΑ Θηιθίο θ.Κηράιε 
Θπξηαδίδε. 

 

 

ΘΔΚΑ 11Ν – Απφθαζε 83/2014 

Θέκαηα εξγαδνκέλσλ - δηεξεχλεζε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ππαιιήισλ  

 



Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην έξγν ηνπ ηίηινπ ηνπ 
ζέκαηνο.   

 Πρεηηθή ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα δφζεθε απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο 

ΓΔΑ Θηιθίο θ. Ζιία Αβξακίδε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Ρν ζέκα έρεη ζπδεηεζεί θαη ηέζεθε εθ λένπ ιφγσ ιάζνπο, ην ζέκα απνζχξεηαη. 

Ζ αζθάιηζε νρεκάησλ είλαη εηήζηνο δηαγσληζκφο ν νπνίνο δηεμάγεηαη απηή ηελ πεξίνδν 

γηα λα αλαδεηρζεί αλάδνρνο κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ, επεηδή ε αζθαιηζηηθή θάιπςε αξρίδεη 
απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ. 

Ζ ιίζηα κε ηα νρήκαηα αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν, επεηδή ππάξρνπλ νρήκαηα πνπ 
απνζχξνληαη θαη θαιχςεηο πνπ δελ απαηηνχληαη. 

Κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνζαξκφδεηαη ε ηερληθή κειέηε ηεο ΓΔΑ Θηιθίο, ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη γηα λα εθθξαζηνχλ νη απφςεηο ζαο. 

 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 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 νκφθσλα 
 
Ρελ απφζπξζε ηνπ ζέκαηνο. 
 

 

 

ΘΔΚΑ 12Ν – ΑΞΝΦΑΠΖ 84/2014 

 

«Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ»  γηα ην έηνο 2014. 

Ν Αλαπιεξσηήο Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. Θηιθίο εηζεγνχκελνο ην ΓΥΓΔΘΑΡΝ ζέκα ηεο  
εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο.   

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπκκεηέρεη κε δηθαίσκα γλψκεο ζην Γ.. έζεζε ππφςε 
ηνπ Γ..   ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο γηα ην έηνο 2014 

Γηα ην ιφγν απηφ παξνπζηάζηεθε ε κε αξηζκφ Μ 40/2014 κειέηε ηεο Σ.Τ. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

Σν Γ.. αθνχ κειέηεζε φια ηα παξαπάλσ θαη άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, έπεηηα απφ 
δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε ην N. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2307/95 
(ΦΔΚ 113/15-06-95), 

 

απνθάζηζε  θαη  εγθξίλεη νκφθσλα 

1.  Δγθξίλεη ηελ ζπληαρζείζα κειέηε πξνκήζεηαο κε αξηζκφ Μ40/2014 ηεο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
2. Σελ πξνκήζεηα Ζ/ θαη πεξηθεξεηαθψλ γηα ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο έηνπο 2014 κε πξφρεηξν δεκφζην 
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε πνπ αθνινπζεί. 



ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ   
Πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δεκφζην δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ» ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
Άξζξν 4ν Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: 

8. Tεο κε αξηζκ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Πεξί εθδφζεσο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ 
Πξνκεζεηψλ» Ο.Σ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β΄ 185/23.03.1993) 

9. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α΄ 114/08.06.2006). 

10. Σνπ Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ» 
(ΦΔΚ Α΄ 19/01.02.1995). 

11. Σνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα  . 

12. Οη ζρεηηθέο ζε ηζρχ εγθχθιηνη πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά θαηξνχο θαη αθνξνχλ πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη 
φηαλ απηέο δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ Ν. 2286/95. 

 
Άξζξν 5ν πκβαηηθά ζηνηρεία 

ηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ’ απηή, θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

7. Ζ Γηαθήξπμε. 

8. Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο. 

9. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 

Άξζξν 6ν Πξνυπνινγηζκφο – Υξεκαηνδφηεζε πξνκήζεηαο 

30.1 Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνυπνινγηζζεί ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 5090,00 επξψ (€) 

πιένλ ΦΠΑ 23%, ήηνη 6260,70 €. 

30.2 Δίλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2014 κε ΚΑ 14.03  

30.3 Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

Άξζξν 31ν Υξφλνο θαη ηφπνο δεκνπξαζίαο 

31.1 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ 4 ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σεηάξηε κε ψξα έλαξμεο ιήμεο 

ησλ πξνζθνξψλ ηελ 10:00π.κ.  

31.2 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα απφ ηνλ Υξήζην 

Αζιαλίδε ζην ηειέθσλν 23410 29330 θαη θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο. Σεχρε δεκνπξάηεζεο 

κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη, ην αξγφηεξν πξηλ απφ κία (1) πιήξεο εκέξα απφ ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (ψξεο 08.00 – 13.00). Μέζα ζηελ 

ίδηα πξνζεζκία κπνξνχλ, επίζεο, λα δεηήζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, επηβαξπλφκελνη θαη κε ην θφζηνο 

απηήο θαη ρσξίο θακηά επζχλε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαιαβή. 
 

Άξζξν 32ν Γεθηνί ζην Γηαγσληζκφ 

32.1 Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη : 

 Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο 

 Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά 

 πλεηαηξηζκνί 

 Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

 
32.2 ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο κφλν νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 
 

Άξζξν 33ν Σξφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

33.1 Ζ κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 



33.2 Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο, ζηελ Διιεληθή θαη κφλν γιψζζα (ηα ηερληθά θπιιάδηα ζα 

θαηαηεζνχλ φπσο δεηνχληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο). 

33.3 Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 

γίλεη ν δηαγσληζκφο θαη θαζνξίδνληαη ζηελ § 4.1 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο απηνπξνζψπσο απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ή απφ εθπξνζψπνπο απηψλ πξνζθνκίδνληαο 

ζηελ πεξίπησζε απηή καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

33.4 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαη ζα 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιήο 

ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία. (ΔΚΠΟΣΑ Άξζξν 11 §4) 

33.5 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ 

ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

33.6 Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο 

πξνζθνξέο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο, πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Δπίζεο 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ 

Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα. 

33.7 Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν 

ζε δπν αληίγξαθα (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο ηεο § 6.8 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

33.8 Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

1) Σελ ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ” κε θεθαιαία γξάκκαηα 

2) Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ ηεο πξνκήζεηαο 

3) Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο κειέηεο 

4) Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

5) Σελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ  

6) Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα 

33.9 Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 

33.9.1 Τπνθάθειιν κε ηελ έλδεημε “ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ” κέζα ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο, κε ηελ ζεηξά πνπ 

απηά δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα απψιεηάο 

ηνπο. 

33.9.2 Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειιν κε ηελ έλδεημε “ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ” φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ § 6.8 ηεο παξνχζεο. Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

πιηθνχ φπσο απηά δεηνχληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηνπο θπξίσο θαθέινπο, ηφηε απηνί ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε 

ηελ έλδεημε “ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ”. 

33.9.3 Καιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ”   φπνπ έμσ απηφ απηφλ 

ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα φια ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ § 6.8 ηεο παξνχζεο  . Μέζα ζηνλ θάθειν απηφ ζα πεξηέρεηαη ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ζε επξψ. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο, θαζψο θαη 

θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε (π.ρ. έμνδα δεκνζίεπζεο θ.ιπ.) εθηφο ηνπ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ#_Την_λέξη_


δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο φηαλ αλνηρζεί ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

33.10 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη 

ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Ζ δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη 

απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο θαζηζηνχλ απηή αζαθή 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

33.11 Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο, εθηφο εάλ θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία 

εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη, φζν θαη ν ή νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο 

φξνπο ηεο πξνζθνξάο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζνχλ. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ή 

ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλήζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

δηαγσληζκνχ, είηε ελψπηνλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ 

δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 

πνπ δεηήζεθαλ. 

 
Άξζξν 34ν Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

34.1 ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο κφλν νη πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηεο 
δεηνχκελεο πνζφηεηαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

34.2 Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :  

34.2.1 Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζεο απφ ηελ 
ππεξεζία δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) ζαλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ 
δηαγσληζκφ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 10ν άξζξν ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. 

34.2.2 Γήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη 
απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φζν θαη ν ή νη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνο πξνκήζεηα 
πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ (ΔΚΠΟΣΑ  Άξζξν 12 §5). 

34.2.3 Γήισζε φηη αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ειεχζεξν θαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ην ππφ πξνκήζεηα 
πιηθφ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε  ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

34.2.4 Γήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ έηνηκνπ (πιήξνπο) 
ζε θαηάζηαζε απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο. 

34.2.5 Γήισζε πεξί ηνπ φηη ε επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, λνκηθφ πξφζσπν, δελ ιεηηνπξγεί ππφ 
θαζεζηψο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

34.2.6 Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίνπ ή 
θαη απφ νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

34.2.7 Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ην εάλ έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

34.2.8 Γήισζε γηα ηελ ζπλέπεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, 
φζνλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη εάλ ε 
επηρείξεζε έρεη ππνπέζεη ζην παξάπησκα λα έρεη θάλεη ςεπδή δήισζε ή θαη αλαθξηβείο δειψζεηο 
θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο. 

34.2.9 Γήισζε γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 

Σα ζηνηρεία απφ 7.2.2 έσο 7.2.9 κπνξνχλ λα είλαη ζε έλα εληαίν έληππν – ππεχζπλε δήισζε. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ νη δηαγσληδφκελνη ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ππνβάιινπλ επίζεο: 

34.3 Οη Έιιελεο πνιίηεο 

34.3.1.1 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 



34.3.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ 
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

34.3.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο 
δεκνπξαζίαο (Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνληαο είλαη 
λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ελεκεξφηεηεο απφ φια ηα ηακεία αζθάιηζεο, 
ησλ νπνίσλ αζθαιηζκέλνη εξγάδνληαη κε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηφλ. 

34.3.1.4 Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο (Φνξνινγηθή 
ελεκεξφηεηα). 

34.3.1.5 Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ 
θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή 
αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα πνπ ζα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

34.4 Οη Αιινδαπνί 

34.4.1.1 Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ε δηθαζηηθήο 
αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

34.4.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο 7.3.1.1 θαη 
7.3.1.2. 

34.4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα 
κεηξψα ηνπ Οηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

 

34.5 Σα λνκηθά πξφζσπα 

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ εδαθίσλ 7.3 & 7.4 ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΚΑΗ 

απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ γηα ηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο ή ηνπο δηνηθνχληεο απηήλ. (2854/1997 πκβνχιην Σεο Δπηθξαηείαο & 

667/2000 ΝηΚ) 

34.6 Οη ζπλεηαηξηζκνί 
34.6.1.1 Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

34.6.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο 7.3 & 7.4 ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 

34.6.2 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

34.6.2.1 Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

34.6.2.2 Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο αζηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα 

ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

34.6.2.3 Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν 

απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε 

θνξά εθδίδεη ν δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

34.6.2.4 Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθν. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηελ ρψξα δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, 

βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 



34.6.2.5 Οη παξαπάλσ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ πιεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη : 

 Ο θάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ δηακφξθσζε 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. 

 ηελ έλσζε πξνκεζεπηψλ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 50% ηεο ηηκήο, πξνζθνξάο. 

34.6.2.6 Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε πξέπεη λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 

7.4.1.2 & 7.4.1.3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 

34.6.2.7 Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο 

ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή 

ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο. 

34.6.2.8 Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

34.6.2.9 ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε 

παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ 

λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη 

ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.   

 

Άξζξν 35ν Σξφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ – Καηαθχξσζε – χκβαζε 

35.1 Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν απηφ. 

35.2 Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηνλ ίδην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφ νχηε 

λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. ηελ 

πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη 

πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κηα κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ. Δπίζεο δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζ’ απηφλ ή εηδηθφο 

ζχκβνπινο ακεηβφκελνο απφ απηή κε κηζζφ ή άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

35.3 Αθνχ πεξάζεη ε ψξα ηεο § 1 ηνπ άξζξνπ 4 θεξχζζεηαη ην ηέινο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αλαγξάθεηαη 

απηφ ζηα πξαθηηθά θαη απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή 

αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεσο απνδνρήο 

ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά απφ ηελ ψξα απηή. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ ιήμε ηεο ψξαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. Μεηά ηελ ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 

ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή ε θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ θαηά ζεηξά επίδνζεο θαη αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζην θάθειν «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Οη ζθξαγηζκέλνη ππνθάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηελ 

ηερληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά παξακέλνπλ ζθξαγηζκέλνη θαη αλαγξάθεηαη πάλσ ζ’ απηνχο ν αχμνληαο 

αξηζκφο ηνπ αλνηθηνχ θαθέινπ θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν ζπλεδξηάδεη κπζηηθά θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ησλ δηαγσληδφκελσλ, απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη θαη αλαθνηλψλεη ην απνηέιεζκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ή αλαθνηλψλεηαη απηφ ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ε νπνία ζα νξηζζεί απφ ηελ επηηξνπή. Πξνζθνξέο 

πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληα ή δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, 

απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν είηε ελψπηνλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν 

ηεο ππεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο 

πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ 

δεηήζεθαλ. Πξνζθνξέο πνπ απνθιείζζεθαλ θαηά ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο θαη δελ 

παξειήθζεζαλ ακέζσο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο δελ έρνπλ θακία αμία ή επίπησζε ζην δηαγσληζκφ. 

      Γελ επηηξέπεηαη ε επίδνζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. 



Ο θάθεινο ηεο δεκνπξαζίαο καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο πνπ πεξηέρνπλ ηα ηερληθά θαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, ζηελ Δπηηξνπή, ελψ φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

35.4 Αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά 

θαη ειέγρεη εάλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Απνθαζίδεη γηα απηνχο πνπ απνθιείνληαη θαη αλαθνηλψλεη ζ’ απηνχο ην απνηέιεζκα θαη ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ απνθιείζηεθαλ ζ’ απηφ ην ζηάδην δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 

επηζηξέθνληαη ζε απηνχο. 

35.5 Αθνινπζεί ε απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ έγηλαλ 

απνδεθηέο νη ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάδεημε ηεο 

νηθνλνκηθφηεξεο πξνζθνξάο επί ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο. 

35.6 Καηφπηλ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ην Πξαθηηθφ Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν 

αλαγξάθνληαη νη κεηνδφηεο, κε ζεηξά κεηνδνζίαο απφ ηε κηθξφηεξε πξνζθνξά, θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή θαη ηνλ ηειηθφ κεηνδφηε. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ην αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ φξγαλν (Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ). 

35.7 Σν αξκφδην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο φξγαλν (Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ) αθνχ ιάβεη ππφςε ηελ 

εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο. 

        Ζ απφθαζε είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε  ζχκβαζε λα θαηαξηηζζεί 

έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν αλάδνρνο. 

35.8 ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πξνκήζεηαο απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

α. Τν είδνο 

β. Τελ πνζόηεηα 

γ. Τελ ηηκή 

δ. Τνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθό 

ε. Τελ ζπκθωλία ηεο θαηαθύξωζεο ή ηεο αλάζεζεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξόζθιεζεο 
θαη ηηο ηπρόλ απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ηωλ όξωλ ηνύηωλ. 

ζη. Τα ζηνηρεία ηεο απόθαζεο ηειηθήο έγθξηζεο. Αλαθνίλωζε πνπ δελ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 
απόθαζεο απηήο, είλαη άθπξε. 

δ. Τελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

35.9 Με ηελ αλαθνίλσζε ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη 

απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

35.10 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 

35.11 Δάλ ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ, ε αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζηέιλεηαη ζρεηηθφ ηειεγξάθεκα ή ηειέηππα ζηνλ αιινδαπφ πξνκεζεπηή. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ε πιεξσκή ζην κεηνδφηε πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε ην άλνηγκα πίζησζεο, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο κπνξεί 

λα θαηαηεζεί ζηνλ αληαπνθξηηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην Δμσηεξηθφ. 

35.12 Δάλ ν πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 & 35 ηεο κε αξηζκφ 

11389/93 απφθαζεο ηνπ ΤΠ.Δ.. 

35.13 Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη 

απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε.    Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ζχκβαζεο 

β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά 

δ. Σελ ηηκή πξνζθνξάο 

  ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο 

 

35.14 Ζ ζχκβαζε γηα ηε κίζζσζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη ν αλάδνρνο ή κε βάζε ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηάξηηζή ηεο κε 



ηελ νπνία ζπκθσλεί ν αλάδνρνο. Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

35.15 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ : 

α. Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή εάλ απηή πνπ παξαδφζεθε ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν σο αζήκαλην. 

β. Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο. 

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζχκβαζε.  

 
Άξζξν 36ν Δγγπήζεηο 

36.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δεκνπξαζίαο 

36.1.1 Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 313,04 €  πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) απφ ηελ ππεξεζία 

δαπάλεο. 

36.1.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ δηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, 

επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη κέζα ζε (5) 

πέληε εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

36.1.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζην επί έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε. 

36.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

36.2.1 Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. 

36.2.2 Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

36.2.3 Ζ εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη 

χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο θαη πξέπεη λα 

έρεη ηζρχ ηνπιάρηζην επί δχν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 37ν Σηκέο πξνζθνξψλ επηβαξχλζεηο κεηνδνηψλ 

37.1 Όιεο νη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη κφλν ζε επξψ θαη ζα ζπκπιεξψλνληαη ζην αληίζηνηρν έληππν νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ ζπλέηαμε ε ΓΔΤΑ Κηιθίο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 

ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

37.2 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα 

νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα, αλά είδνο πνπ πξνθεξχρζεθε ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

νξγάλνπ. 

37.3 Ο αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε, σο θαη ηελ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο 

παξνχζεο. Σν πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Νφκν, βαξχλεη ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

 

Άξζξν 38ν Ηζρχο Πξνζθνξψλ  

38.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ρσξίο θακία αιιαγή αλεμάξηεηα απ’ νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο 

ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο μέλα λνκίζκαηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.  

 

Άξζξν 39ν Δλζηάζεηο 
Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ 
απηφλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 

39.1 Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία, κέζα ζην 

κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο 

ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ 



έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηείηαη φξνο ηεο 

δηαθήξπμεο εθαξκφδνληαη ηα εμήο: 

Με απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ κεηαηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαηά 

ρξνληθό δηάζηεκα 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλωζεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. Σηελ πεξίπηωζε απηή, όζνλ αθνξά ηελ δεκνζίεπζε αθνινπζείηαη 

ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

39.2 Καηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, κφλν απφ 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθε απ’ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην 

φξγαλν. Σν φξγαλν απηφ ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

πνπ απνθαίλεηαη ηειηθά. 

39.3 Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρνληαη γηα ηελ λνκηκφηεηα ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε πξνζβνιή ηνπο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. 

39.4 Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, πξν ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άξζξν 40ν Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ 

 Οη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή 
γιψζζα.  

 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά θείκελα ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα, πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη ζε ηζρχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 
ζε μέλε γιψζζα ζα ππνβιεζνχλ μελφγισζζα ζε πξσηφηππν ή λφκηκα επηθπξσκέλα αληίγξαθα θαη λνκίκσο 
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή 

 

Άξζξν 41ν Υξφλνο παξάδνζεο – παξαιαβή πιηθψλ – εγγχεζε πιηθψλ 

41.1 Ζ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη άπαμ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, κε έγγξαθν πνπ ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία. Ο ρξφλνο παξάδνζεο  νξίδεηαη ζε 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο θνηλνπνίεζεο. 

41.2 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από αρμόδια τριμελή επιτροπή της  ΔΕΥΑ Κιλκίς που έχει 

ορισθεί με την 17/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς. Εάν διαπιστωθεί ότι το υλικό δεν πληρεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές και είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει εντός προθεσμίας 2 ημερών.  

41.3 Ο ρξφλνο ηεο εγγχεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ εηθνζηηεζζάξσλ 

(24) κελψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ πιήξνπο θαη έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία. 

 

Άξζξν 42ν Σξφπνο πιεξσκήο 

42.1 Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπ πιηθνχ αθνχ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα ηηκνιφγηα θαη ζα γίλεηαη απφ ηε ΓΔΤΑ Κηιθίο πξνο απηφλ κε ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο. 

 

Άξζξν 43ν Καλφλεο Γεκνζηφηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο – Γεκνζίεπζε 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα απφ ην λφκν. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας σύμφωνα με τον Ν. 3548/07 
άρθρο 4 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ θαη βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ § 4.2 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο.  

 



ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 
 

ΘΔΜΑ:  Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
 
 
1. Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο αλαθνηλψλεη φηη θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 84/2014 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
δηελεξγείηαη  πξφρεηξνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο 
γηα ηελ «Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ», κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη ε δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηηο 4 
ηνπ κελφο Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 1ν 
ρηιηφκεηξν Κηιθίο – Ξεξφβξπζεο. 
2. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6260,70€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
3. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηε δηαθήξπμε, απφ ηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαζεκεξηλά απφ 08.00 π.κ. έσο 14.00 κ.κ.  
4. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

 

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 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Κηιθίο γηα έγθξηζε. 
 
 
7 ΜΑΨΟΤ 2014 
 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 
ηζκαλίδεο Ησάλλεο , Γεκνηηθφο 

χκβνπινο, Μέινο 

 
 
 

 
Υξηζηφθνξνο Πηπεξίδεο, 

Αληηδήκαξρνο Κηιθίο, Μέινο 

 
 
 

Γεκήηξηνο Σζαληάθεο, 
Γεκνηηθφο  χκβνπινο, Μέινο 

 

Κσλζηαληίλνο Πάηαξαο, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, Μέινο 

 

 

 
Παληειήο Μαηδάλνγινπ, 

Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, 
Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 

 

 

 
Ησάλλεο Γεκεηξηάδεο 

Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, Μέινο 

 
 
 
 

 

 
Οπξαλία Καζθακαλίδνπ 

Δθπξφζσπνο Δξγαδνκέλσλ,  
Μέινο 

 

 
 
 

 


