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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ – ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΘΗΙΘΗΠ (ΓΔΑΘ) 
ΓΗΔΘΛΠΖ: 1ν ρηιηφκεηξν ΘηιθΫο Μεξφβξπζε, 61100 ΘηιθΫο 

ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  2/2018 

Ρηρ με απιθμψ 2/2018 Πςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικοω Πςμβοςλίος 

Πην ΘηιθΫο θαη ζηελ αΫζνπζα ΠπκβνπιΫσλ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ζΪκεξα ζηηο 30 Ηανοςαπίος 2018 

και ϊπα: 12:00 μ.μ., ημέπα Ρπίηη, ζπλΪιζε ζε ΠπλεδξΫαζε ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, χζηεξα 

απφ ηελ κε αξηζκφ   154/19-01-2018, Ωγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνΩδξνπ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, 
πνπ Ωρεη δνζεΫ ζε θΨζε κΩινο ηνπ Γ.Π. ζχκθσλα κε ην Ψξζξν 4 παξΨγξαθνο 2 ηνπ 

Λ.1069/1980 «πεξΫ θηλΪηξσλ δηα ηελ Ϋδξπζε ΔπηρεηξΪζεσλ δξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο», 
φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 2307/95(ΦΔΘ 113/15-06-95). 

 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππΨξρεη ε λφκηκε απαξηΫα αθνχ ζε ζχλνιν επηΨ (7) κειψλ βξΩζεθαλ 

παξφληα έξι (6) 
 

1) ΑλαζηαζηΨδνπ ΔιΩλε, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Ξξφεδξνο 
2) ΞνγΩιεο ΑλΩζηεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο  
3) Γεψξγηνο ΞεξπεξΫδεο, Δθπξφζσπνο Γεκνηψλ, ΚΩινο 

4) ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Δθπξφζσπνο Ππιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ, ΚΩινο 
5) ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο  
6) ΠβΩξθνο ΘσλζηαληΫλνο, Γεκνηηθφο Πχκβνπινο, ΚΩινο 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1) ΠνθΫα Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ΚΩινο 

 

ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-23/30-1-2018. 

Έγκπιζη μελέηηρ, ηεςσϊν δημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ». Θυδικψρ 
εξψδυν 12.00.01 πποχπολογιζμοω 2018-2019 ΓΔΑ Θιλκίρ, πίζηυζη 340.000€. 

 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΞΟΥΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 

ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, Ζιεθηξνιφγν 

Κεραληθφ ηεο  Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε κειΩηεο, ηεπρψλ 
δεκνπξΨηεζεο θαη Ωγθξηζε δαπΨλεο ηεο πξνκΪζεηαο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & 

ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ», πΫζησζεο 340.000€ (πιΩνλ ΦΞΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ 
εηζΪγεζεπνπ Ωρεη σο εμΪο : 

 

mailto:info@deyak.gr
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Πχκθσλα κε ηελ 1-1/16-01-2018 απφθαζε Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε ηελ 
16-01-2018 γηα ηελ ζπγθεθξηκΩλε πξνκΪζεηα πνπ αθνξΨ ηελ «ΝΚΑΓΑ Β», νξΫζηεθε σο 

ηξφπνο εθηΩιεζεο ν δεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο (ειεθηξνληθφο) γηα ηα Ωηε 2018 θαη 2019, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α) Γεκφζηεο 

ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ, ηνπ Άξζξνπ 27, φπνπ αλαθΩξνληαη ηα εμΪο: 

 

«ηηο αλνηθηέο δηαδηθαζίεο, θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη 
πξνζθνξά ζην πιαίζην πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ. Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξώλ αλέξρεηαη ζε 35 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ζηελ Τπεξεζία Δθδόζεσλ 
ηεο Έλσζεο ηεο πξνθήξπμεο ζύκβαζεο, ππό ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 60 θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 67. Η πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη από ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηνηηθή επηινγή πνπ δεηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

1. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ νη αλαζέηνπζεο αξρέο έρνπλ δεκνζηεύζεη πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε 

πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε ειάρηζηε 
πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξώλ, όπσο νξίδεηαη ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 

1, κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε 15 εκέξεο, εθόζνλ πιεξνύληαη όιεο νη αθόινπζεο 
πξνϋπνζέζεηο: 

α) ε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε πεξηειάκβαλε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νθείιεη λα 

πεξηιακβάλεη ε πξνθήξπμε ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην Μέξνο Β' Σκήκα I ηνπ Παξαξ-
ηήκαηνο V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' εθόζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο· β) ε πξνθαηαξθηηθή πξνθήξπμε 
απεζηάιε πξνο δεκνζίεπζε εληόο δηαζηήκαηνο 35 εκεξώλ έσο 12 κελώλ πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο. 

2. ε πεξίπησζε πνπ επείγνπζα θαηάζηαζε δεόλησο ηεθκεξησκέλε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θαζηζηά αδύλαηε ηελ ηήξεζε ηεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεύηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα νξίδνπλ ειάρηζηε πξνζεζκία 
πνπ δελ είλαη κηθξόηεξε ησλ 15 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο 
ηεο ζύκβαζεο. 

3. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ζπληκήζεη θαηά πέληε εκέξεο ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο 
ησλ πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 όηαλ απνδέρεηαη ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξώλ κε ειεθηξνληθά κέζα, ζύκθσλα κε ην πξώην εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22 θαη ην άξζξν 37. 

4. Καηά παξέθθιηζε ησλ σο άλσ νξηδόκελσλ πξνζεζκηώλ, εηδηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, ηζρύνπλ νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 121.» 

 
 

Ζ εθηΩιεζε ηεο αλσηΩξσ πξνκΪζεηαο ζα γΫλεη ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ 
Ωρεη σο εμΪο: 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 

Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 θαη 2019. 
Γηα ην έηνο 2018 ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε χςνπο 200.000,00 επξψ ε νπνία ζα θαηαλεκεζεί ζην πνζφ 
ησλ 59.995,00 γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 140.005,00 επξψ ζα 
θαιχςεη ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ην έηνο 2018.  
Ο δηαγσληζκφο απηφο γίλεηαη ν νπνίνο κε βάζε ην άξζξν  236 παξάγξαθνο 10 πνπ αθνξά ην ΒΗΒΛΗΟ ΗΗ  
Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ζην έηνο 2019 δαπάλεο 200.000,00 επξψ 
ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2019 κε πνιπεηή δέζκεπζε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   144   αληιηνζηάζηα πφζηκνπ λεξνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο επηά 
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Κηιθίο. 
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Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο ν νπνίνο αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ, ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ, θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ζηήιε 
αλάξηεζεο  ππνβξπρίσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη 
επαλαηνπνζέηεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡ. 

ΚΧΓΗΚΟ 
CPV 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 

  ΟΜΑΓΑ   Β - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 4'' 

            

1 Τπνβξχρηα αληιία 4"  
παξνρήο  Q = 5 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 40 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 195,00 390,00 

2 Τπνβξχρηα αληιία 4"  
παξνρήο  Q = 5 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
147 M. 

  42122130-0 ηεκ 2 560,00 1120,00 

3 Τπνβξχρηα αληιία 4"  
παξνρήο  Q = 10 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 42 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 270,00 540,00 

4 Τπνβξχρηα αληιία 4"  
παξνρήο  Q = 10 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
120 M. 

  42122130-0 ηεκ 2 450,00 900,00 

5 Τπνβξχρηα αληιία 4"  
παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 34 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 245,00 490,00 

6 Τπνβξχρηα αληιία 4"  
παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 98 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 500,00 1000,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 6'' 

            

7 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 68 
M. 

  42122130-0 ηεκ 3 770,00 2310,00 

8 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 14 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 

  42122130-0 ηεκ 3 1000,00 3000,00 
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210 M. 

9 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 30 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 53 
M. 

  42122130-0 ηεκ 3 700,00 2100,00 

10 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 30 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
210 M. 

  42122130-0 ηεκ 3 1600,00 4800,00 

11 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 48 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 44 
M. 

  42122130-0 ηεκ 3 620,00 1860,00 

12 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 48 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
181 M. 

  42122130-0 ηεκ 3 1500,00 4500,00 

13 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 60 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 37 
M. 

  42122130-0 ηεκ 3 930,00 2790,00 

14 Τπνβξχρηα αληιία 6"  
παξνρήο  Q = 60 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
140 M. 

  42122130-0 ηεκ 3 2100,00 6300,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 7'' 

            

15 Τπνβξχρηα αληιία 7"  
παξνρήο  Q = 65 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 72 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 1200,00 2400,00 

16 Τπνβξχρηα αληιία 7"  
παξνρήο  Q = 65 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
200 M. 

  42122130-0 ηεκ 2 2500,00 5000,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 
ΑΝΣΛΗΔ 8'' 

            

17 Τπνβξχρηα αληιία 8"  
παξνρήο  Q = 85 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 63 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 1050,00 2100,00 

18 Τπνβξχρηα αληιία 8"  
παξνρήο  Q = 85 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
190 M. 

  42122130-0 ηεκ 2 2050,00 4100,00 

19 Τπνβξχρηα αληιία 8"  
παξνρήο  Q = 100 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 59 
M. 

  42122130-0 ηεκ 2 1050,00 2100,00 
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20 Τπνβξχρηα αληιία 8"  
παξνρήο  Q = 100 
M3/H θαη 
καλνκεηξηθνχ H = 
197 M. 

  42122130-0 ηεκ 2 2150,00 4300,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ 
ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

            

21 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
3 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 2 200,00 400,00 

22 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
4 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 2 270,00 540,00 

23 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
5,5 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 3 340,00 1020,00 

24 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
7,5 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 4 370,00 1480,00 

25 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 4" ηζρχνο 
10 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 2 470,00 940,00 

26 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
7,5 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 2 830,00 1660,00 

27 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
10 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 4 870,00 3480,00 

28 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
15 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 4 1050,00 4200,00 

29 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
20 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 5 1150,00 5750,00 

30 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
25 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 6 1300,00 7800,00 

31 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
30 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 10 1400,00 14000,00 

32 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
40 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 4 1600,00 6400,00 

33 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 6" ηζρχνο 
50 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 6 2000,00 12000,00 

34 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
40 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 4 2150,00 8600,00 

35 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
50 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 4 2350,00 9400,00 

36 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
60 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 2 2600,00 5200,00 

37 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
75 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 5 3100,00 15500,00 

38 Τπνβξπρηνο 
θηλεηήξαο 8" ηζρχνο 
100 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 3900,00 3900,00 
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  ΧΛΖΝΔ - 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ 

            

39 σιήλαο 3 κέηξσλ , 
ηχπνπ mannesman 
αθαλνχο ξαθήο 
δηαηνκήο 3'' κε ηελ 
κνχθα 

  44163100-1 ηεκ 500 55,00 27500,00 

40 σιήλαο 3 κέηξσλ , 
ηχπνπ mannesman 
αθαλνχο ξαθήο 
δηαηνκήο 4'' κε ηελ 
κνχθα 

  44163100-1 ηεκ 250 65,00 16250,00 

41 Φιαληδα ζηήξημεο 
ππνβξπρίνπ 
θαηάιιειε γηα 
γεψηξεζε δηαηνκήο 
είηε 6", είηε 8", είηε 
10" 

  44163100-1 ηεκ 20 35,00 700,00 

42 Μαζηφο ζπζηνιηθφο 
δηαηνκήο   2'' - 3", 
είηε 2 1/2''  - 3'',  
ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο 
κε ηελ ζηήιε 
ζηήξημεο.  

  44163100-1 ηεκ 20 20,00 400,00 

43 Μαζηφο  δηαηνκήο  3" 
ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο 
κε ηελ ζηήιε 
ζηήξημεο.  

  44163100-1 ηεκ 50 25,00 1250,00 

44 Μαζηφο  δηαηνκήο  4" 
ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο 
κε ηελ ζηήιε 
ζηήξημεο.  

  44163100-1 ηεκ 40 35,00 1400,00 

45 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 5", 
κε εμσηεξηθή 
δηάκεηξν Φεμ= 140 
mm, θαη πάρνο 3,0 
mm. 

  44163100-1 ηεκ 20 450,00 9000,00 

46 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 6", 
κε εμσηεξηθή 
δηάκεηξν Φεμ= 168 
mm, θαη πάρνο 4,0 
mm. 

  44163100-1 ηεκ 20 500,00 10000,00 

47 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 8", 
κε εμσηεξηθή 
δηάκεηξν Φεμ= 
218,00 mm θαη 
πάρνο 4,0 mm. 

  44163100-1 ηεκ 21 600,00 12600,00 
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48 Μαλδχαο ςχμεο 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 10", 
κε εμσηεξηθή 
δηάκεηξν Φεμ= 
273mm, θαη πάρνο 
4,0 mm. 

  44163100-1 ηεκ 2 700,00 1400,00 

49 Κακπχιε πάζν- 
θιαληδα δηαηνκήο 3" 

  44163100-1 ηεκ 19 45,00 855,00 

50 Κακπχιε πάζν- 
θιαληδα δηαηνκήο 4" 

  44163100-1 ηεκ 15 60,00 900,00 

51 Υαιχβδηλε 
νκφθεληξε ζπζηνιή 
ζπγθφιιεζεο, 
δηαζηάζεσλ  2''x 3'',  
αλεπ ξαθήο 
SCHSTD, πάρνπο 
3,90 mm. 

  44163100-1 ηεκ 8 20,00 160,00 

52 Υαιχβδηλε 
νκφθεληξε ζπζηνιή 
ζπγθφιιεζεο, 
δηαζηάζεσλ  3''x 4'',  
αλεπ ξαθήο 
SCHSTD, πάρνπο 
5,40 mm. 

  44163100-1 ηεκ 9 25,00 225,00 

53 Υαιχβδηλε θακπχιε 
ζπγθφιιεζεο 
δηάζηαζεο 3'', αλεπ 
ξαθήο SCHSTD, 
πάρνπο 5,40mm. 

  44163100-1 ηεκ 10 25,00 250,00 

54 Υαιχβδηλε θακπχιε 
ζπγθφιιεζεο 
δηάζηαζεο 4'', αλεπ 
ξαθήο SCHSTD, 
πάρνπο 6,00 mm. 

  44163100-1 ηεκ 10 30,00 300,00 

55 Υαιχβδηλε θιάληδα 
ηφξλνπ, νλνκαζηηθή 
δηάκεηξνο   DN 50  
θαηά DIN, θιάζεο 
πίεζεο ΡΝ 16 

  44163100-1 ηεκ 15 8,00 120,00 

56 Υαιχβδηλε θιάληδα 
ηφξλνπ, νλνκαζηηθή 
δηάκεηξνο   DN 80  
θαηά DIN, θιάζεο 
πίεζεο ΡΝ 16 

 44163100-1 ηεκ 40 10,00 400,00 

57 Υαιχβδηλε θιάληδα 
ηφξλνπ, νλνκαζηηθή 
δηάκεηξνο   DN 100  
θαηά DIN, θιάζεο 
πίεζεο ΡΝ 16 

 44163100-1 ηεκ 30 14,00 420,00 

  ΤΠΖΡΔΗΔ            

58 Δμαγσγή 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο απφ 
γεψηξεζε δηαηνκήο 
6", είηε 8", είηε 10" 

 51100000-3 κ.κ. 14.000 3,50 49000,00 
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59 Σνπνζέηεζε 
ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ζε 
γεψηξεζε δηαηνκήο 
6", είηε 8", είηε 10" 

 51100000-3 κ.κ. 14.000 3,50 49000,00 

60 Δξγαζία 
ειεθηξνζπγθφιιεζεο 
ραιπβδνζσιήλα κε 
ραιπβδνζσιήλα είηε 
ραιπβδνζσιήλα κε 
θιάληδα είηε 
ραιπβδνζσιήλα κε 
εμάξηεκα , δηαηνκήο 
DN 50 είηε DN 80 
είηε DN 100. 

 51100000-3 ηεκ 70 50,00 3500,00 

     χλνιν Οκάδαο Β : 340.000,00 

     ΦΠΑ 24 % : 81.600,00 

     Άζξνηζκα Οκάδαο Β : 421.600,00 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο  εθηηκάηαη ζηα 340.000,00 ζπλ ΦΠΑ 24%. ρεηηθά CPV 42122130-0, 

31110000-0, 44163100-1, θαη 51100000-3. 

ΔπΫζεο, εεθηΩιεζε ηεο σο Ψλσ πξνκΪζεηαο κε ηελ δηαδηθαζΫα ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ 
δηαγσληζκνχ(ειεθηξνληθνχ) ζα πξαγκαηνπνηεζεΫ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 18-278/26-10-

2017 Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, κε ζΩκα Ξποχπολογιζμψρ έηοςρ 2018, φπνπ Ωρεη πξνβιεθζεΫ 
θαη εγθξηζεΫ ε πΫζησζε 200.000 επξψ (πιΩνλ ΦΞΑ). 

Γηα ην Ωηνο 2019 εγθξΫζεθε πνιπεηΪ δΩζκεπζε, πνζνχ 200.000,00 (πιΩνλ ΦΞΑ), ηα νπνΫα ζα 

πξνβιεθζνχλ ζηηο δαπΨλεο ηνπ Ωηνπο απηνχ. 

 

Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ, παξαθαιψ λα εγθξΫλεηε θαη λα θαζνξΫζεηε ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο γηα 
ηελ πξνκΪζεηα κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ», 

πνπ αθνξΨ ηελ «ΝΚΑΓΑ Β», πξνυπνινγηζκνχ 340.000,00€ (κε ζπκπεξηιακβαλνκΩλνπ ΦΞΑ) 
γηα ηα Ωηε 2018-2019, κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε 

πξνζθνξΨ γηα ηηο Ψκεζεο αλΨγθεο ηεο ΔπηρεΫξεζεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ, 

1. ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

2. ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ΒΗΒΙΗΝ ΗΗ) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο 
Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ, παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 236, 

3. ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ΒΗΒΙΗΝ Η) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο 

Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ, Άξζξν 27 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ  εηζΪγεζε ηνπ θ. ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλνπ. 
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 Ρε κειΩηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξΨηεζεο ηεο πξνκΪζεηαο πνπ ζπληΨρζεθαλ απφ ηελ ΡερληθΪ 
πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, (επηζπλΨπηεηαη θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο 

παξνχζεο). 
 

 Ρελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο ηνπ ηκΪκαηνο «Νμάδα Β» πξνυπνινγηζκνχ 340.000,00 € 

(πιΩνλ ΦΞΑ), κε ηελ δηαδηθαζΫα ηνπ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 
(ειεθηξνληθνχ). 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  140.000,00€ ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α.12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) θαη 33.600,00 € ζε βΨξνο 
ηνπ Θ.Α.54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2018, γηα ηελ 

εθηΩιεζε ηεο δηαδηθαζΫαο ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ (ειεθηξνληθνχ) ηεο 
πξνκΪζεηαο ηνπ ηκΪκαηνο «Νμάδα Β». 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο ηνπ ηκΪκαηνο «Νμάδα Β» ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ 
Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α.12.00.01 

(ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) θαη ηνπ 
Θ.Α.54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2018, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ 
δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηηο ζρεηηθΩο πηζηψζεηο. 

 

 Ρελ «αλΨιεςε ππνρξΩσζεο» / πνιπεηΪ δΩζκεπζε (δεκνζηνλνκηθΪ) πΫζησζεο 200.000,00 

€, πνπ πξνβιΩπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 2019 

γηα ηε παξνχζα πξνκΪζεηα. 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-23/30-1-2018. 

Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 

 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 
 

 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ΘηιθΫο 

 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ  
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 ΑΛΝΗΘΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Γηα ηελ «Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη ςποβπςσίυν ανηλιϊν και ςποβπςσίυν κινηηήπυν για ηα 
έηη 2018 - 2019»    ΚειΩηε ΡερληθΪο πεξεζΫαο  κε ΑΟ.ΚΔΙ Ξ4/2018. 

 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: Γ.Δ..Α. ΘΗΙΘΗΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ :  340000,00€  ΣΥΟΗΠ Φ.Ξ.Α 24% 

 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΛΑΓΝΣΝ: 

 

με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ 
οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο βάζει ηιμήρ. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 

ΓΔΑ  ΘΗΙΘΗΠ  

Ρεσνική πηπεζία 

 

 Θιλκίρ ,    …/…../  2018 

Απιθμ. Ξπυη. :…………. 

  

Θέμα :Γιακήπςξη ηλεκηπονικοω ανοισηοω 

δημψζιος  διαγυνιζμοω για ηην 

«Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη ςποβπςσίυν 

ανηλιϊν και ςποβπςσίυν κινηηήπυν για 
ηα έηη 2018 - 2019». 

 

 

ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

 

ΓΖΚΝΠΗΝ ΑΛΝΗΘΡΝ ΔΘΛΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

κΩζσ ηεο δηαδηθαζΫαο ειεθηξνληθΪο αλΨζεζεο 

Ζ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο  δηαθεξχζζεη 

Ζιεθηξνληθφ  αλνηρηφ δεκφζην  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκΩλεο πξνζθνξΩο θαη κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ 
πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν βΨζεη ηηκΪο 

  γηα ηελ  

«Ξπομήθεια και ηοποθέηηζη ςποβπςσίυν ανηλιϊν και ςποβπςσίυν κινηηήπυν για ηα έηη 2018 – 
2019» 

 

ΑΟΘΟΝ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Ζ Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο  , πξνθεξχζζεη Ζιεθηξνληθφ  αλνηρηφ δεκφζην  δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκΩλεο 

πξνζθνξΩο θαη κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ πιΩνλ ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ κφλν 
βΨζεη ηηκΪο, 

γηα ηελ αλΨδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιΨβεη ηελ «ΞξνκΪζεηα ππνβξπρΫσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρΫσλ 

θηλεηΪξσλ γηα ην Ωηε 2018 – 2019 , κε  ΑΟ. ΚΔΙ Ξ4/2018». 

ΦνξΩαο πινπνΫεζεο ηεο πξνκΪζεηαο θαη ΑλαζΩησλ ΦνξΩαο  εΫλαη ε Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. Ρα ζηνηρεΫα 

επηθνηλσλΫαο ηνπ ΑλαζΩηνληα ΦνξΩα γηα ηηο αλΨγθεο ηνπ δηαγσληζκνχ παξνπζηΨδνληαη ζπλνπηηθΨ ζηνλ 
πΫλαθα πνπ αθνινπζεΫ. 

 

ΑΛΑΘΔΡΥΛ ΦΝΟΔΑΠ 

ΓΔΑ  ΘΗΙΘΗΠ 

ΞΝΤΖ 

ΘνξθνηΫδεο Θσλ/λνο 

ΓΗΔΘΛΠΖ 

1ν ΣΙΚ ΘηιθΫο - Μεξφβξπζε,  ΘΗΙΘΗΠ 

ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΝΠ ΘΥΓΗΘΑΠ 

61100 
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ΡΖΙΔΦΥΛΝ  

2341029330 

ΡΖΙΔΝΚΝΗΝΡΞΗΑ (FAX) 

2341029320 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ (e-mail) 

korkotidis@deyak.gr 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 

www.deyak.gr 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Η.ΓΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ πζηήκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 2-23/30-1-2018 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.   

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ 
ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

 

    

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 
4155/2013 θαη ην άξζξν 6 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)”. 

 

ΑΟΘΟΝ 2.  ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ-ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ  πξνκήζεηα θαη εξγαζία  αληηθαηάζηαζεο ππνβξχρησλ 
αληιηψλ θαη ππνβξχρησλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 2018 - 2019. 

Ο πξνυπνινγηζκφο , νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ηεο πξνκήζεηαο επηζπλάπηνληαη ζηε 
κειέηε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 

Οη πξνζθνξέο αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε  ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη ππνβξχρησλ θηλεηήξσλ γηα ηα έηε 
2018 - 2019, γηα ηηο αλάγθεο επηδηφξζσζεο  θαη αλαβάζκηζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο φπσο αλαιχνληαη 
αλαιπηηθά ζηελ κειέηε.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
κφλν βάζεη ηηκήο. 

Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνζθνξά  γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ δεηείηαη αιιηψο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζε 340000,00  €, πιένλ ΦΠΑ 24%, θαη ζα θαιπθζεί απφ 
ηδίνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο. 

mailto:korkotidis@deyak.gr
http://www.deyak.gr/
http://www.promotheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ παξαπάλσ δαπάλε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο έηνπο 2018 κε θσδηθφ 12.00.01 (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ) 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο   CPV : 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1, 
51100000-3. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε: 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο 
εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) 
– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 
θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 

 Σελ αξηζκφ 2-23/30-1-2018Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δαπάλε θαη ηα ηεχρε 
ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεηέζε  πίζησζε πνζνχ 200.000,00 €  ζε βάξνο ηνπ 12.00.01 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΑΝΣΛΗΩΝ & ΤΠΟΒΡΤΥΗΩΝ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 
πξνκήζεηαο  θαη  θαζνξίζζεθαλ  νη  φξνη   ηνπ δηαγσληζκνχ. 

  ΑΡΘΡΟ 4.  ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
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α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 
έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α 
ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ 
ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη 
θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.4412/2016 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α)ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β)ζε θξάηνο -κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 

γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαη  

δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η 
επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο 
λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (πξνκεζεπηέο) πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ χζηεκα (ΔΖΓΖ-Γηαδηαθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr). Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή ρνξεγείηαη απφ πηζηνπνηεκέλε πξνο ηνχην αξρή θαη πξέπεη λα είλαη 
ζθιεξήο απνζήθεπζεο, δειαδή δεκηνπξγείηαη κέζσ Αζθαινχο Γηάηαμεο Γεκηνπξγίαο Τπνγξαθήο (usb token). 

Ο θαηάινγνο ησλ αξρψλ πνπ παξέρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ 
θαη Σαρπδξνκείσλ. 

http:/www.eett.gr/openncms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο παξέρνληεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη 
απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηαπηνπνηνχληαη σο εμήο: 

4 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TaxisNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε,  εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλσηέξσ ηκήκα ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

5 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ 
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΑΠ (VAT 
Identification Number)  θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 
Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην αλψηεξν Σκήκα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 
6 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ 

απνζηέιινληαο: 

 -είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά 
πξνζδηνξίδνληαη ζην παξάξηεκα IX A γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο  ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο 
φξνπο ζην θξάηνο –κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη /απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή 
ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ Μεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε έληππε κνξθή 
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ζπζηήκαηνο ή κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 
αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 
ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016 φζνη εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

1. Τπάξρεη εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή 
ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ,  β) δσξνδνθία , γ) απάηε , δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο , ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

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

2. Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).Σν παξφλ παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο πνπ νθείιεη , είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Σεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

4. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θoξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

5. Δάλ ζπληξέρεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6. Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

7.  Έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 
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8. Έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη'εθαξκνγή 
ηνπ παξφληνο ή δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

9. Έρνπλ επηρεηξήζεη  λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα 
απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή έρνπλ παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

10. Έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε 
ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλα δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

11. Έρεη επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπο ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα θάζε κέινο ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΠΗΛΟΓΖ (άξζξν 75 Ν.4412) 

Σα θξηηήξηα επηινγήο  αθνξνχλ: 

α) ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,  απαηηείηαη  απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΓΓΤΖΔΗ 

α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Γηαγσληζκφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο  
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο απεπζπλφκελε πξνο ηε  Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε  δχν (2%) επί ηεο 
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  ρσξίο ΦΠΑ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο πκκεηνρήο ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6800,00  €. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο  πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Δγγχεζε πνπ αλαθέξεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηελ 
παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή 
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 
θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ. 
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Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

Α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη 

Β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο  επ΄απησλ θαη 

Γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35  & 36 ηνπ 
Ν.4129/2013(Α΄52) εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 
νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο 
επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ καο (Σξάπεδα 
ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε». 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οη παξαπάλσ εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή 
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην 
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α.  Κηιθίο),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη 
ηεο δηδήζεσο, θαη  



 

18 

 

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο 
πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε 
ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ-ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

1. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε, είλαη ηα αθφινπζα: 

(α) Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(β) Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ)  

(γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο  

(δ) Σν ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο  

(ε) Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

(ε) Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή (έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο – ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία) 

Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη φηη εάλ ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή έξρεηαη ζε αζπκθσλία ζε νξηζκέλα ζεκεία κε ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο Τπεξεζίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη ρσξίο αχμεζε ηνπ 
ηηκήκαηνο ηνπ κεηά ηελ αλάιεςε ηεο πξνκήζεηαο λα θαιχςεη ηηο αζπκθσλίεο απηέο. 

Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ζα δηαηίζεηαη απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1
ν
 ΥΛΜ Κηιθίο - 

Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330  θαη fax: 2341029320 
ή ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο www.deyak.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr, 
ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη εθφζνλ 
δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην αλαθέξνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο. 

ε πεξίπησζε  πνπ δεηεζνχλ  απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε 
ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή  εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, 
δειαδή ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο …/…/2018    θαη ψξα 15.00 κ.κ. , απηέο παξέρνληαη κέρξη ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη  κέρξη ηηο  …./…./2018 θαη ψξα 15.00 κ.κ. 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 

http://www.deyak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αηηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ-δηεπθξηλήζεσλ, ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 
πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο.  Σα αηηήκαηα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ 
αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη 
δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ 
κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο 
ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή 
Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην 
αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” 
ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα (έληππα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο) θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα,  ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΠΡΟΦΟΡΔ -  ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/13, ηεο Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013,  θαη 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηνπο κε 
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3. Ζ πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
4. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)  κήλεο. 
5. Τπνβνιή πξνζθνξψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο γηα ην δηαγσληζκφ 

δελ είλαη απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή 
(γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη 
επηζηξέθνληαη ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 

6. Κάζε δηαγσληδφκελνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά. 
7. Οηθνλνκηθνί φξνη ησλ δηαγσληδνκέλσλ δε γίλνληαη δεθηνί. 
8. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 
9. Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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10. Πξνζθνξέο ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
11. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο κέρξη ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
12. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 
13. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή έλσζε πξνκεζεπηψλ, νχηε λα 

ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξεία πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε 
απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ 
θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. 

14. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ 
θαηά πεξίπησζε ζηελ πξνζθνξά ηνπ ξεηά αλαθέξεη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ηπρφλ δελ απνδέρεηαη. ηελ 
πεξίπησζε απηή πξέπεη ν πξνζθέξσλ 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 πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
δηαγσληζκνχ, είηε ελψπησλ ηεο, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα 
κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 
 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο  
ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 24 κελψλ, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο 
κπνξεί λα δεηήζεη αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 15 % εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα 
απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ην ίδην 
πνζνζηφ έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 24 κελψλ,  θαη έρεη 
ππάξμεη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 15% θαη έρεη θαιπθζεί θαη απηφ, ηφηε νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 24 κήλεο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ έρεη θαιπθζεί ζε δηάζηεκα  (24) κελψλ, ε ΓΔΤΑ Κηιθίο κπνξεί 
λα δεηήζεη παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο γηα άιινπο ηξείο κήλεο θαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ πνζνχ 
ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΚΑΣΑΡΣΗΖ  ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013, ζηελ 
Π1/2390/2013,θαη ηνλ Ν.4412/2016. 

Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ  

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 

Α. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο –Σερληθή πξνζθνξά» ζην νπνίν ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην 
ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα ζην θάθειν απηφ ππνβάιινληαη: 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηεο δηαθήξπμεο θαη φηη απαηηείηαη απφ ηελ 
κειέηε,  ζε αξρείν .pdf ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4155/2013 θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α Π1/2390/2013. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε 
απ΄απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο  ησλ ειεθηξνληθψλ 
πξνζθνξψλ . Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ 
(πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζνχλ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο –αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ) κε δηαβηβαζηηθφ 
φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Οη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 
απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ  «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –
Σερληθή πξνζθνξά»  πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ  πξνζθνξά θαη απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή εληφο ηεο αλσηέξνπ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί 
/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνκεζεπηή) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ 
ππνγξαθή. 

Δλδεηθηηθά ηέηνηα ζηνηρεία ζεσξνχληαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ δεκφζηεο 
αξρέο ή άιινπο θνξείο.  

Σα δεκφζηα έγγξαθα κπνξνχλ λα είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ελψ ηα ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ 
λα είλαη επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα (ζε πεξίπησζε μελφγισζζσλ) θαη ζεσξεζεί απφ δηθεγφξν ή αξκφδηα δεκφζηα αξρή (άξζξν 1 ηνπ 
Ν.4250/2014). 

Σερληθή πξνζθνξά 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε  κνξθή .pdf ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ππνγεγξακκέλνπ ςεθηαθά ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηεο δηαθήξπμεο, ζε αξρείν .pdf  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 
4155/2013 θαη ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α Π1/2390/2013. 

Οη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 
απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο.  

Ζ αλαγξαθή ηηκήο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ. 

Β. Έλαο ππνθάθεινο (θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα) κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά»  
ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (πξνκεζεπηή). 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα 
ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα 
επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε. 

 

 Απνδεηθηηθφ ππνβνιήο 

Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
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Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ 
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη 
ζηνπο απνζηνιείο ηνπο. 

Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή 
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Οη δηαγσληδφκελνη δεζκεχνληαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο γηα δηάζηεκα δέθα (10) κελψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο κε κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηνληαη.  

 

 ΑΡΘΡΟ 12. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ -ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά  
ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδνο, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ     

Πξέπεη  λα  θαηαηεζνχλ  ππνρξεσηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνχ  ηα θάησζη  δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο : 

1) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ  δχν (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ  έληεθα κήλεο  (11). 

2) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 
δειψλεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ θαη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

 γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
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ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011,  

ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

 

Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 

Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016.  

2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ  

4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  

6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  

7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο  

8)  δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

Γ. Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Γελ απαηηείηαη 

Μέξνο ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ)  

Δλφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα  
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Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 
κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ).  

Δλφηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Γελ απαηηείηαη. 

Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Γελ απαηηείηαη. 

 

Δλφηεηα  Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Γελ απαηηείηαη. 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ  

Γελ απαηηείηαη. 

3) απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΖ  

4) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, 
e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη 
γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, 
επηκέιεηα θαη επζχλε. 

 Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 
νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 
έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο 
φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 
ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο 
απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

5) Δλεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη:  

1) φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ‟ αξηζκ. Μ…/2018  κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο θαη ησλ 
ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

2) ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  
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3) Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, καηαίσζε, ή 
αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4) Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ.  

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη , λα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά ηα παξαθάησ: 

1. Γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 4‟‟, 6‟‟, 7‟‟ θαη 8‟‟ ηληζψλ, ηερληθή πεξηγξαθή γηα θάζε θαηεγνξία αληιηψλ, ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα θαίλνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά,   νη θακπχιεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ζεηξά αληιηψλ, ν θαηαζθεπαζηήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο θαη 
νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ (ISO, CE θ.ι.π.) 

2. Γηα ηνπο ππνβξχρηνπο θηλεηήξεο 4‟‟, 6‟‟, 7‟‟ θαη 8‟‟ ηερληθή πεξηγξαθή γηα θάζε θαηεγνξία θηλεηήξσλ, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη, ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,   ηερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα θαίλνληαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,  ν θαηαζθεπαζηήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ 
(ISO, CE θ.ι.π.) 

3. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο αληιίεο θαη ηνπο θηλεηήξεο, φπνπ γηα θάζε πιηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 
αλαγξάθεηαη  ε πξνζθεξφκελε κάξθα θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 

Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη 
κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Ζ αλαγξαθή ηηκήο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
2. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε Δπξψ (€) θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο κπνξεί 

λα γίλεη κέρξη 2 δεθαδηθά ςεθία ελψ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ αξηζκεηηθήο θαη νιφγξαθεο ηηκήο ζα ιακβάλεηαη 
ε νιφγξαθε ηηκή. 

3. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο 
πνπ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. Ζ κε αλαγξαθή ηεο νιφγξαθεο ηηκήο κνλάδαο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
πξνζθέξνληνο. 

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

5. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ζηαζεξέο θαζ‟νιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 
7. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ ζε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 
8. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
9. ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ, ε κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε απηψλ. Ο 

πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα κέρξη ηελ 
παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10. Γελ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ  πνπ δελ έγηλαλ δεθηνί κεηά ην 
πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηνπ ππνθαθέινπ (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά). Δθφζνλ δελ ππνβιεζεί 
έλζηαζε, ν θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηζηξέθεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

Ο ηξφπνο ππνβνιήο ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αλαιχεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
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(αλαξηψληαη θαη  πξνζθνκίδνληαη κφλν απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν) 

Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ έπεηηα απφ ηελ απφθαζε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

1.Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, 
πνπ θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) νχηε κεγαιχηεξε ησλ 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά 
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζε κνξθή pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηα πξσηφηππα, ή 
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε , απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε κνξθή ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΔΤΑΚ, κε 
δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Απφ ην πξσηφθνιιν ,ν 
ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Τπεχζπλεο 
δειψζεηο ή άιια έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο ίδηνπο, δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηδνληαη θαη ζε 
έληππε κνξθή. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 14 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο , ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε είλαη ηα εμήο: 

Α) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή  νπνηνδήπνηε άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν  , πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη  
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην 
εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο 
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο ην ζχλνιν ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο γηα εξγνδφηεο θαη 
εξγαδφκελνπο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαηά ηελ  εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γ) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 
4412/2016 ήηνη : 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο , παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ , θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 
ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.   

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε 
απηφ θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

 Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα , ελψ σο πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα, ηζρχνπλ  εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

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

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηειεπηαίσλ έμη κελψλ,  φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  δελ 
ηειεί ππφ πηψρεπζε ή  εθθαζάξηζε ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη 
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ.  

πγθεθξηκέλα: 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα: 
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Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα: 

Όηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε. Δπίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
εθθαζάξηζε  αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη θάπνην απφ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο. 

2.Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο   ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο απηφλ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013, ζηελ 
Π1/2390/2013,θαη ηνλ Ν.4412/2016, θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην 
φξγαλν αμηνιφγεζεο πνπ εθδίδεη λέν πξαθηηθφ επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη 
πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ 
πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. 

3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο  θαη ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο 
λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

4.Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην 
γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 
απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε 
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.  

5.Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δειαδή  ζηηο  …../…../2018 θαη ψξα:11:00 π.κ , κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο  Αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνθαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά». 

Οη ειεθηξνληθνί ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη 
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ  

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά», νη 
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζζεθαλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οκνίσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ 
νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζηεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ 
πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Α‟  ΣΑΓΗΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη θαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα ζπιινγηθφ φξγαλν 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ) 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δηδηθφηεξα: 

1. Σέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππφ)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη 
ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη 
ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

2. Ζ αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε 
κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ ΔΓΓ απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ 
έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ην 
ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί.  

3. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο θαη 
πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά ηνπο – ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα – θαη ζηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο/απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ, 
πξνβαίλεη ζε αληηπαξαβνιή ησλ ειεθηξνληθά θαηαηεζεηκέλσλ κε ηα έληππα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί. 
ε πεξίπησζε κε ηαχηηζεο ησλ δχν, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 

4. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΔΓΓ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα 
εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί 
λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο 
ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέρνπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά 
πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο 
νξίδνληαη. 

5. Καηφπηλ, ε ΔΓΓ εηζεγείηαη / γλσκνδνηεί κε πξαθηηθφ απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζην Γ.. 
ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο  γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6. Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 

 

Β‟  ΣΑΓΗΟ – Απνζθξάγηζε θαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο    

1. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά), θαηά ηα αλσηέξσ ζηάδην θαη κεηά ηελ 
άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή 
παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε κέξηκλα ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 
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2. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ 
θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν 
απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

3. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΓΓ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο «ρακειφηεξε πξνζθνξά». Ζ ΔΓΓ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη 
πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη  επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ , ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζην 
Γ. ηεο  Αλαζέηνπζαο  Αξρήο  γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο. 

4. ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ 
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απνθάζεηο  ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη νπνίεο 
θνηλνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη (2) δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε 
κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ ππεβιήζεζαλ. 

 Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε νπνία : 

- πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» 

- ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»,  φπνπ γλσκνδνηεί γηα 
ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» πνπ απνζθξαγίζζεθε. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαθέινπ   «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο ΓΔΤΑΚ εθδίδεη απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γηα  απηήλ, λα καηαηψζεη ή λα 
επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηδίσο: 

1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο 
είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016 ή β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/2016. 

 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ιφγσ 
παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ 
είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 
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νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/2016, ζη) γηα άιινπο 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 
απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 
άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα 
νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, 
εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.  

5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, 
παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ λ.4412/2016, 
εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

1. Ζ ΓΔΤΑΚ  θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, 
φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε ΓΔΤΑΚ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ 
θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή απηά πνπ κε ππεχζπλε δήισζε 
δεζκεχζεθε λα πξνζθνκίζεη εθφζνλ αλαθεξπρζεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

γ) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 
4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη  

δ) θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη 
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 105, παξ.3 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε ΓΔΤΑΚ    πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν 
λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο 
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

 Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην 
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
ΓΔΤΑΚ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη , ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 106. 

2. Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε 
ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 
πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ ΓΔΤΑ Κηιθίο,  θαζψο θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. 

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη αληίζεηνπο φξνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  

- Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 
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- Σα ζπκβαιιφκελα κέξε , θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο 

- Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο 

- Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

-  Σε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

- Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο θαη ξήηξεο 

- Σνλ ηξφπν πιεξσκήο 

- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

- Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

 Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο 
ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 
γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ελφηεηεο Α θα Β ηνπ 
κέξνπο ΙΙ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΙΙΙ (ιφγνη απνθιεηζκνχ). 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε 
απηήο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο , φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 5  θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 12  ηεο παξνχζαο, 
εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 
Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 
επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 
ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ 
ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΝΣΑΔΗ –ΠΡΟΦΤΓΔ 
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1. Δλζηάζεηο θαηαηίζεληαη κφλν ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή 
ππνγξαθή. 

2. ε πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

3. ε πεξίπησζε άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

4. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 
άξζξν 221 Ν.4412/216 , εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

5. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ χςνπο εμαθνζίσλ (600)  επξψ. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. 

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 
φξγαλν. 

6. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

7.Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 

     

ΑΡΘΡΟ 20. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο , πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηε δηαθήξπμε , απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη , ε ΓΔΤΑΚ  κπνξεί πξηλ ηε ιήμε ηεο,  λα απεπζχλεη έγγξαθν 
εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη λα δεηήζεη παξάηαζε 
ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη'αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε αξρηθά 
δηάξθεηα ηζρχνο θαη αληίζηνηρα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε πέληε 
(5) ην πνιχ εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θoξείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ 
ζρέζε επξψ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ αλαγξαθή 
ηεο ηηκήο ζε επξψ, ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία. 

Ωο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζεζπίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 
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ΑΡΘΡΟ 22.  ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΠΛΖΡΧΜΖ 

 Παξαιαβή ησλ πιηθψλ 

Ζ παξαιαβή ζα γίλεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο κε βάζε ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία : 

1. Σε ζχκβαζε 
2. Σελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη πξσηφθνιιν παξαιαβήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ. 

 Σξφπνο πιεξσκήο 

  Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζηνλ Αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη σο εμήο :  

 Γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε πιηθψλ είηε εξγαζηψλ κε βάζε ηελ αληίζηνηρε παξαγγειία ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 
ηηκνιφγην ην νπνίν ζα εμνθιείηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

 ην ηηκνιφγην  ζα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηεο ππεξεζίαο, ε δηεχζπλζε απνζηνιήο, ε παξαδνζείζα πνζφηεηα θαη ε ππνγξαθή 
ηνπ παξαιήπηε. Δάλ ην ηηκνιφγην είλαη ζπλνιηθφ, ζα επηζπλάπηνληαη ηα δειηία απνζηνιήο. 

 Σνλ Αλάδνρν βαξχλεη ε ηζρχνπζα ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ θαζαξή αμία ησλ 
παξαζηαηηθψλ.  

 Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 Οη δαπάλεο δεκνζηεχζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξχμεσο απηήο ηα ινηπά έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ αξρηθνχ θαη 
ελδερφκελα επαλαιεπηηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε νξηζηηθά  ε ππεξεζία. Ο αλάδνρνο ζα 
βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο σο θαη ηε δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο.  

 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα 
θαζπζηέξεζεο: 

• 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ. 

Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία πιηθψλ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 
νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα 
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ 
ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο.  
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηζρχνπλ 
ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 20.000,00€, 
ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ , ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη , θαηά ηελ θξίζε ηεο λα θξαηήζεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ , θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ  κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη 
ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

ΆΡΘΡΟ 25.  ΠΟΟΣΖΣΔ ΤΛΗΚΧΝ  – ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαζψο 
επίζεο θαη πιηθά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί  ε δεηνχκελε δηάζηαζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή ηνπο ζα 
πξνθχπηεη κε ηνλ ηχπν ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο ζεσξψληαο φηη ε ηηκή κεηαβάιιεηαη γξακκηθά. 

Έζησ Υ1 ε ηηκή αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ1 πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 

Έζησ Υ2 ε ηηκή αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ2 πνπ έρεη πξνππνινγηζηεί. 

Έζησ Υ3 ε ηηκή δεηνχκελεο αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ3 πνπ δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 

Καη φηη Ζ1< Ζ3 < Ζ2 

Ζ ηηκή ηεο αληιίαο Υ3 ζα είλαη Υ3 = Υ1 +[ ( Υ2-Υ1) x (Ζ3-Ζ1) ] / ( Ζ2 – Ζ1). 

Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ , ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

Ζ πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί (αχμεζε ή κείσζε) ειεχζεξα ζε ζρέζε κε απηή πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη  κέρξη λα 
ζπκπιεξσζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ κεηαθνξά βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη  κε εηδηθφ φρεκα κε γεξαλφ. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 26.   ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. 

Σα πιηθά θαη νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ  ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο.   

Ο πξνκεζεπηήο κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φπσο κήλπκα θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ,  ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θιπ) ζα πξέπεη ζε κία εκεξνινγηαθή εκέξα λα παξαδίδεη 
θαη λα ηνπνζεηεί ηελ πνζφηεηα πνπ δεηείηαη απφ ηελ ΓΔΤΑΚ, είηε απηή αθνξά πιηθά, είηε αθνξά ηελ πξνζθφκηζε 
γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο, κε ην θαηάιιειν ζπλεξγείν γηα ηελ εμαγσγή είηε ηελ ηνπνζέηεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 
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Αξρηθά ζα απνζηαιεί ζηνλ  αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο, παξαγγειία πιηθψλ είηε ππεξεζηψλ (κε ηειενκνηφηππν ή 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). Ο αλάδνρνο νθείιεη ζε δηάζηεκα κηαο ψξαο απφ ηελ παξαγγειία, λα αληαπνθξηζεί (κε 
ηειενκνηφηππν ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) γηα ηελ ψξα θαη εκέξα παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη είηε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο είηε ζηα θαηά ηφπνπο αληιηνζηάζηα θαη 
δεμακελέο πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, φπνπ ζα γίλεηαη θαη ε επέκβαζε. Ζ κεηαθνξά ζα γίλεη κε θνξηεγφ πνπ 
θέξεη γεξαλφ απηνθνξηψζεσο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ παξαγγειία γηα ηελ εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 
θαη ππεξεζηψλ, είηε αληαπνθξηζεί αιιά  θαζπζηεξήζεη πέξαλ ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο  εκέξαο απφ ηελ ψξα ηεο 
παξαγγειίαο,  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ  πξνκήζεηα ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ 
θαη ππεξεζηψλ ζε  άιιν πξνκεζεπηή.  

Ζ απφθαζε αλάζεζεο ζε ηξίην πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ/ηεο πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

ηελ πεξίπησζε  παξαγγειίαο πιηθψλ ζε άιιν πξνκεζεπηή, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κηα αχμεζε 10 % ζηηο ηηκέο ηεο 
ζχκβαζεο, κφλν γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο θαη ηνπο ππνβξχρηνπο θηλεηήξεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άιιεο κάξθαο 
είηε δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο. 

ηελ πεξίπησζε παξαγγειία ζε ηξίην πξνκεζεπηή, ε επηπιένλ ρξέσζε πνπ ζα πξνθχςεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο 
ζχκβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ 10 %,  ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο θαη 
παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα ηζρχζνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη πέξα ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο 
εκέξαο ζηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ ζπλεξγείνπ κε γεξαλνθφξν φρεκα γηα ηηο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο 
αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άιιν ζπλεξγείν ππεξεζίαο θαη ε δηαθνξά 
ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο  επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 

ΆΡΘΡΟ 27.  ΓΝΧΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ 

Οη δηαγσληδφκελνη θαη ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο  νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ δεμακελψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 
δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ηνπο 
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ ππεξεζία. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Ζ ππεξεζία ππνρξενχηαη λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (εκεξνκελία θαη ψξα) θαηά ηνλ νπνίν ζα γίλεη θνηλή επίζθεςε 
φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθφ αίηεκα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ 
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Δπηπιένλ ε ππεξεζία ζα δηαζέζεη ην 
απαξαίηεην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπλνδεχζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Πξνο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ, αλαθέξεηαη φηη  ηα αληιηνζηάζηα 
θαη νη δεμακελέο βξίζθνληαη γεληθά  ζε ζεκεία φπνπ δελ ππάξρνπλ αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη, αιιά ρσκαηφδξνκνη  
κε ιάζπεο θαη ιαθθνχβεο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ΓΔ Κξνπζζψλ ζε δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο.  Ο αλάδνρνο ηεο 
πξνκήζεηαο, γηα ηελ πξφζβαζε ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ζα πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα  κε θίλεζε θαη 
ζηνπο ηέζζεξεηο ηξνρνχο (4Υ4). 

Ρεηά δειψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο 
ηπρφλ δαπαλψλ πνπ ζα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο  θαη 
ζηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 
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ΑΡΘΡΟ 28:     ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
χκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο θαη ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα 
απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα αξρή. 

2. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, 
ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε 
ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ηνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, ππνρξενχηαη, ν Αλάδνρνο 
κφλνο πξνο απνθαηάζηαζήο ηεο. 

4. Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ ζε πεξίπησζε ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία ( ζε ΗΚΑ, ΣΜΔΓΔ θιπ), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, 
πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 29. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

1 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηεο 
Τπεξεζίαο. Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

2. Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. 

3. Θα αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

4. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

5. Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ. 

6. Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 

7. Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο  ζα  δεκνζηεπζεί ζε δχν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζε κηα εβδνκαδηαία 
ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ 
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 “Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο”,  
ηνπ Ν. 3852/2010 “Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο” , ηνπ Ν. 4412/2016 “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ-πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ” θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

Ζ παξνχζα πξνκήζεηα δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα 
πξνθχςεη κεηαμχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ηνπ Αλαδφρνπ , ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ή 
γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή , ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ αξκφδηα δηθαζηήξηα. 
Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα , ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα 
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ 
ηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
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Γηα νηηδήπνηε αθνξά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη δελ έρεη αλαθεξζεί 
ζε θάπνην άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , ιακβάλνληαη ππφςε φια φζα πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
εηδηθφηεξα ζην Ν. 4412/2016. 

Ο πληάμαο Θεσξήζεθε απφ 

Ο Γηεπζπληήο ΣΤ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο 

 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 

Ξαξαγηφο ΗσΨλλεο  

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο ΞΔ 

 

 
 

ΘΔΚΑ 2ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-24/30-1-2018. 

 
 
Αιηήμαηα Γημοηϊν.  
 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΡΔΟΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 

ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο.  

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 316/10-02-2018, 

αΫηεζε ηεο ΑπνζηνιΫδνπ ΑιεμΨλδξαο πξνο κεΫσζε ηνπ πνζνχ ησλ 897,00€ θαζφηη ε νηθΫα επΫ 
ηεο νδνχ Γεσξγ. Αξγ. ΘππξαΫνπ 7, βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρΪ ηεο αδειθΪο ηεο ε νπνΫα απεβΫσζε  
ην 2008 θαη ε Ϋδηα δελ πξνρψξεζε ζε δηαθνπΪ ηνπ πδξνκΩηξνπ. 

ΚεηΨ απφ Ωιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε απφ ηε ΓΔΑ ΘηιθΫο δηαπηζηψζεθε φηη απφ ηηο 19-05-
2011 Ωσο θαη ηηο 15-1-2016 ε θαηαλΨισζε ηεο σο Ψλσ νηθεΫαο Ϊηαλ κεδεληθΪ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

Ρελ δηαγξαθΪ ηεο νθεηιΪο ησλ 283,00€ θαζφηη ε νηθΫα επΫ ηεο νδνχ Γεσξγ. Αξγ. ΘππξαΫνπ 7, 
απφ ηηο 19-05-2011 Ωσο θαη ηηο 15-1-2016 εΫρε κεδεληθΪ θαηαλΨισζε. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 30/08-01-2018 αΫηεζε 
ηνπ θ. ΑξβαληηΫδε ΔπζηαζΫνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 67/10-01-2018, αΫηεζε ηνπ θ. ΘεραγηΨ 

ΠηεθΨλνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 38260/11-10-2017, αΫηεζε ηεο θαο ΡζεθεξΫδνπ ΔιΩλεο, ηελ κε 
Αξ. Ξξση. : 79/11-01-2018, αΫηεζε ηνπ θ. ΗγλαηηΨδε ΑιΩμαλδξνπ θαη ηελ κε Αξ. Ξξση. : 

944/7-04-2017, αΫηεζε ηνπ θ. ΡζηξακπΫδε ΓεσξγΫνπ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 2/02-01-2018, 
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αΫηεζε ηεο θαο ΑκαλαηΫδνπ ΑλαζηαζΫαο, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 579/06-03-2017, αΫηεζε ηνπ θ. 
ΓηαλλνπιΫδε ΘεκηζηνθιΪ, ηελ κε Αξ. Ξξση. : 5651/11-12-2017, αΫηεζε ηνπ θ. Σατλφπνπινπ 

Ξαλαγηψηε γηα Ωθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ιφγσ δηαξξνΪο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

 Λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζε Ωθπησζε 30% ηνπ ζπλνιηθνχ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 

ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 128/17-01-2018 αΫηεζε 
ηνπ ΡεισλεΫνπ Θηιθηο, πξνο αληηθαηΨζηαζε πδξνκΩηξνπ ιφγσ βιΨβεο. 

Έπεηηα απφ Ωιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε απφ πδξνλνκΩα ηεο ΔπηρεΫξεζεο δηαπηζηψζεθε φηη 

ην πδξφκεηξν Ϊηαλ ραιαζκΩλν θαη πξνρψξεζε ζηελ αληηθαηΨζηαζΪ ηνπ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

 Λα ρξεσζεΫ ν κΩζνο φξνο ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 

ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 9/3-01-2018 αΫηεζε ηνπ 
θ. Beneri Petrit, πξνο Ωθπησζε ηνπ ινγαξηαζκνπ χδξεπζεο κε αθαΫξεζε ηΩινπο χδξεπζεο ζπλ 

Ωλα πνζνζηφ Ωθπησζεο ζηε ζπλνιηθΪ αμΫα ηνπ ινγαξηαζκνχ χδξεπζεο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 



 

39 

 

 

 ΑπνξξΫπηεηαη ε αΫηεζε ηνπ θ. Beneri Petrit. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 8/3-01-2018 αΫηεζε ηνπ 
θ. ΘσθΫδε ΘπξηΨθνπ, πξνο Ωθπησζε ησλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο ησλ δχν (δχν) πδξνκΩηξσλ 

πνπ αλΪθνπλ ζηελ νηθΫα, ιφγσ ηνπ φηη ην ζπΫηη δελ θαηνηθεΫηαη εδψ θαη δΩθα Ωηε. 

Έπεηηα απφ Ωιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε απφ πδξνλνκΩα ηεο ΔπηρεΫξεζεο δηαπηζηψζεθε φηη νη 
ελδεΫμεηο ησλ πδξνκΩηξσλ εΫλαη ζσζηΩο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 

δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

ΑπνξξΫπηεηαη ε αΫηεζε ηνπ θ. ΘσθΫδε ΘπξηΨθνπ. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1532/25-05-2017 

αΫηεζε ηνπ θ. ΘνζθνξΫδε Πηαχξνπ, αθαΫξεζεο πξνζηΫκνπ παξΨλνκεο ζχλδεζεο θαζψο ν 
παηΩξαο ηνπ δελ δηΩκελε ζηελ νηθΫα θαη ν Ϋδηνο πξνρψξεζε ζε ηνπνζΩηεζε πδξνκΩηξνπ, θαζψο 
ζα πξνρσξΪζεη θαη ζε αιιαγΪ ζηνηρεΫσλ ηδηνθηΪηε κεηαθΩξνληΨο ζην φλνκα ηνπ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 ΑθαΫξεζε πξνζηΫκνπ ηνπ αλσηΩξσ θαηαλαισηΪ. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 463/22-02-2017 αΫηεζε 
ηνπ θ. ΞιΨβνπ ΚηιηηΨδε, αθαΫξεζεο πξνζηΫκνπ παξΨλνκεο ζχλδεζεο θαζψο ην 2016/2 ιφγσ 

δηαξξνΪο ν Ϋδηνο αθαΫξεζε ην πδξφκεηξν θαη εΫρε ελεκεξψζεη θαη ηε ΓΔΑ. Ρν ΛνΩκβξην ηνπ 
2016 πξνρψξεζε θαη ζηελ αληηθαηΨζηαζΪ ηνπ 
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Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

ΑθαΫξεζε πξνζηΫκνπ ηνπ αλσηΩξσ θαηαλαισηΪ. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 

ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 27/05-01-2018 αΫηεζε 
ηεο θαο ΖιηΨδνπ Άλλαο, δηαγξαθΪο νθεηιψλ ιφγσ ηνπ φηη ην πδξφκεηξν βξΫζθεηαη ζε δηαθνπΪ 
απφ ην Ωηνο 2003. 

ΚεηΨ απφ Ωιεγρν πδξνλνκΩα ηεο ΔπηρεΫξεζεο, δηαπηζηψζεθε πδξφκεηξν δελ ππΨξρεη θαη ε 

βΨλα εΫλαη θιεηζηΪ κε ηαηλΫα αζθαιεΫαο. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζε αθαΫξεζε ησλ νθεηιψλ γηα ηνλ ιφγν φηη ην πδξφκεηξν 
βξΫζθεηαη ζε δηαθνπΪ απφ ην 2003. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 1200/03-05-2017 
αΫηεζε ηεο θαο ΚαξηλΫδνπ ΠνπιηΨλαο, δηαγξαθΪο νθεηιψλ ιφγσ ηνπ φηη ην πδξφκεηξν 

16174007 εΫλαη αλχπαξθην. 

ΚεηΨ απφ Ωιεγρν πδξνλνκΩα ηεο ΔπηρεΫξεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ηα θαξηειΨθηα barcode ησλ 
πδξνκΩηξσλ ζηελ νηθνδνκΪ ηνπνζεηΪζεθαλ ιΨζνο  κε απνηΩιεζκα λα εθδνζνχλ ινγαξηαζκνΫ νη 

νπνΫνη δελ αληηζηνηρνχλ ζε θαηαλΨισζε ηνπ αλσηΩξσ πδξνκΩηξνπ. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
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 Λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζε αθαΫξεζε ησλ νθεηιψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνλ ιφγν φηη νη 
ελδεΫμεηο δελ αληηζηνηρνχλ ζηε θαηαλΨισζε ηνπ αλσηΩξσ πδξνκΩηξνπ. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ κε Αξ. Ξξση. : 11500/27-04-2017 
αΫηεζε ηνπ θ. θαληΫδε Ληθφιανπ, δηαγξαθΪο νθεηιψλ ιφγσ ηνπ φηη ην πδξφκεηξν 

34003382000 δελ αλΪθεη ζηνλ Ϋδην. 

ΚεηΨ απφ Ωιεγρν πδξνλνκΩα ηεο ΔπηρεΫξεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ην αλσηΩξσ πδξφκεηξν 
αθνξνχζε Ψιιν δηακΩξηζκα. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 

δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζε αθαΫξεζε ησλ νθεηιψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνλ ιφγν φηη ην 
αλσηΩξσ πδξφκεηξν αθνξνχζε Ψιιν δηακΩξηζκα. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην κε Αξ. Ξξση. : 30409/20-12-2017 

ΓειηΫν θαηαγξαθΪο αηηεκΨησλ ηνπ θ. ΖιηΨδε ΘσλζηαληΫλνπ, δηαγξαθΪο νθεηιψλ ιφγσ ηνπ φηη 
ην πδξφκεηξν κε αξηζκφ !100701 δελ πθΫζηαηαη. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 

δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 
2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

Λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζε αθαΫξεζε ησλ νθεηιψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηνλ ιφγν φηη ην 
αλσηΩξσ πδξφκεηξν δελ πθΫζηαηαη. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ θα ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Νηθνλνκνιφγν 
ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην κε Αξ. Ξξση. : 163/23-01-2018, Ωθζεζε 

απηνςΫαο, πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε απφ ηνλ επηβιΩπνληα κεραληθφ, ηνπ Ωξγνπ ηεο απνρΩηεπζεο  
ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ΘαπαζαθαιΫδε Ξαλαγηψηε, θαζψο επηβεβαηψζεθε φηη θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζην αγξνηεκΨρην 384 θαη 385  Ωθηαζεο πεξΫπνπ 20 ζηξεκκΨησλ ηνπ αγξνθηΪκαηνο 
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ΛΩαο ΠΨληαο  θαηαζηξΨθεθε θαιιηΩξγεηα καιαθνχ ζΫηνπ  Ωθηαζεο πεξΫπνπ 7000 ηκ. ιφγσ 
εθζθαθψλ θαη δηΩιεπζεο βαξΩσλ κεραλεκΨησλ Ωξγνπ, θαη Ωρεη σο εμΪο: 

ΔΚΘΔΖ ΑΤΣΟΦΗΑ 
 

Α.Π. / ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ: ______________________________ 

ηνηρεία αηηνχληνο 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ΥΡΤΟΤΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΡΩΟΠΟΤΛΟΤ  
ΑΦΜ: 053369136, Γ.Ο.Τ. ΚΗΛΚΗ 
ΗΒΑΝ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ GR 2001712220006222010258230 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΝΔΑ ΑΝΣΑ  
____________________________________________________________________________________ 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ:  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Αίηεκα: ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΛΟΓΧ 
ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ. 
_____________________________________________________________________________________ 

Έθζεζε: 
Απφ απηνςία πνπ έγηλε απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ηνπ έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο  ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο Καπαζαθαιίδε 
Παλαγηψηε, επηβεβαηψζεθε φηη ζην αγξνηεκάρην 384 θαη 385  έθηαζεο πεξίπνπ 20 ζηξεκκάησλ ηνπ αγξνθηήκαηνο 
Νέαο άληαο  θαηαζθεπάζηεθε ην έηνο 2016 ν ζπιιεθηήξηνο αγσγφο απνρέηεπζεο ηεο Νέαο άληαο πξνο ηελ ΔΔΛ 
Νέαο άληαο, δηακέηξνπ Φ400 ρηιηνζηψλ. 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  θαηαζηξάθεθε θαιιηέξγεηα καιαθνχ ζίηνπ  έθηαζεο πεξίπνπ 7000 ηκ. Λφγσ 
εθζθαθψλ θαη δηέιεπζεο βαξέσλ κεραλεκάησλ έξγνπ. 
Ζ θαηαζηξαθείζα θαιιηέξγεηα ήηαλ έηνηκε γηα ζεξηζκφ. Ζ εθηίκεζε ηνπ παξαγσγνχ είλαη φηη ε απφδνζή ηεο ήηαλ 
πεξίπνπ 300ριγ αλά ζηξέκκα, πνζφηεηα πνπ έγηλε απνδεθηή. 
Οη εθηηκήζεηο έγηλαλ κε δαπάλε νξγψκαηνο – ζπνξάο 20 επξψ αλά ζηξέκκα θαη πξνκήζεηαο  ζπφξνπ 10 επξψ αλά 
ζηξέκκα. 
 
Πνζφ απνδεκίσζεο: 
Γαπάλε θαιιηέξγεηαο 7ζηξ Υ 30επξσ αλά ζηξ = 210 επξσ 
Δθηηκψκελε παξαγσγή καιαθνχ ζίηνπ 7ζηξ Υ 300 θηιά αλά ζηξ = 2100 ριγ 
Σηκή ζίηνπ 0,20 επξψ αλά ριγ 
Απψιεηα εζφδσλ απφ πψιεζε ζίηνπ: 0,20 Υ 2100 = 420 επξψ  
Απνδεκίσζε: 420-210 = 210 επξψ 
Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ ηηκή ηεο αγνξάο θαη ηελ απνδεθηή απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή καο, ην θφζηνο 
ηεο δεκηάο πξνηείλεηαη απνδεκίσζε  210 (δηαθφζηα δέθα επξψ). 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

2307/95 (ΦΔΘ 113/15-06-95) 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

Λα πξνρσξΪζεη ε ΔπηρεΫξεζε ζηελ θαηαβνιΪ απνδεκΫσζεο ζηελ ελ ιφγσ θαηαλαιψηξηα πνζνχ 

210,00 €. Ρν πνζφ απηφ πξνθχπηεη απφ :  
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 ΓαπΨλε θαιιηΩξγεηαο: 7ζηξ Σ 30€/ζηξ = 210,00€ 

 Δθηηκψκελε παξαγσγΪ καιαθνχ ζΫηνπ: 7ζηξ Σ 300 θηιΨ/ζηξ = 2.100 ριγ 

 ΡηκΪ ζΫηνπ 0,20€/ριγ 

 Απψιεηα εζφδσλ απφ πψιεζε ζΫηνπ: 0,20€ Σ 2.100 = 420,00€  

 ΑπνδεκΫσζε: 420,00€-210,00€ = 210,00€ 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-24/30-1-2018. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 3ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-25/30-1-2018. 

Έγκπιζη ηπψπος εκηέλεζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 
ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ». 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ  ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο 

πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ» ζχκθσλα κε 
ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

ΡΔΣΛΗΘΖ EΘΘΔΠΖ 

 

 

ην δηαγσληζκφ πξνκήζεηαο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πνπ πινπνηήζεθε ζηηο 30 Μαΐνπ 2016 δελ 

ππήξρε δπλαηφηεηα αλαιπηηθήο πξφβιεςεο φισλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

αληηθαηαζηαζνχλ  ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνχ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα. 

ε πνιιέο δεμακελέο χδξεπζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα απιά ζπζηήκαηα ηειερεηξηζκνχ 

Αληιίαο-δεμακελήο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ειηαθφ (θσηνβνιηαηθφ) πάλει, θαη κπαηαξίεο. Με ηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο  κεηψλεηαη ε απφδνζε ησλ ειηαθψλ (θσηνβνιηαηθψλ) πάλει θαη παξάιιεια 

εμαζζελίδνπλ θαη νη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. Λφγσ ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη κε βάζε ηα 

παξαπάλσ, νη ελ ιφγσ ηειερεηξηζκνί  ηίζεληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, νπφηε νη δεμακελέο είηε 

ππεξρεηιίδνπλ είηε κέλνπλ άδεηεο. 

Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα θαηλνχξγησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει θαη κπαηαξηψλ θαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπο  απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΚ. 

Μεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνυπνινγηζκφο. 

 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

Α/Α Πεξηγξαθή CPV Πνζ. 

(ηεκ) 

Σηκή 

κνλάδνο 

χλνιν 



 

44 

 

1 Ζιηαθφ (θσηνβνιηαηθφ) πάλει, ηζρχνο Pn= 25 W, 

ηάζεο Vn= 12V, Vpmax= 18,4V, Ipmax= 1,4A 

θαηάιιειν γηα θφξηηζε κπαηαξίαο κνιχβδνπ 12V.  

09331200-0 10 55,00 550,00 

2 Μπαηαξία κνιχβδνπ επαλαθνξηηδφκελε, ηάζεο 

12 V, 7 Ah. 

31431000-6 20 18,00 360,00 

   ΑΘΡΟΗΜΑ : 910,00 

   ΦΠΑ 24 % : 218,40 

   ΤΝΟΛΟ : 1.128,40 

 

Ζ ρξήζε ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 

Κηιθίο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξνκήζεηαο  αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 910,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24%.  

 
Ξαξαθαιψ γηα ηελ Ωγθξηζε θαη ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο ηεο σο Ψλσ πεξηγξαθεΫζαο πξνκΪζεηαο. 
 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ,  

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 
 

 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 
 

 Ρελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο κε πξφζθιεζε εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 
ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειΩηεο γηα ηελ πξνκΪζεηα κε ηΫηιν: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ», (επηζπλΨπηεηαη θαη 

απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  910,00€ ζε βΨξνο ηνπ 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ 

54.00.28 (Φ.Ξ.Α. ΞΑΓΗΥΛ)  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2018. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 

βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 14.09 (ΙΝΗΞΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη 
54.00.28 (Φ.Ξ.Α. ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2018, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ 
δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-25/30-1-2018. 

Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 
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Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 
 

 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ΘηιθΫο 
 
 

 

 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΛΔΗΣΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΗΑ ΣΖΝ :ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΝΒΝΙΡΑΗΘΥΛ ΞΑΛΔΙ ΘΑΗ ΚΞΑΡΑΟΗΥΛ 

Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη,  φπσο καο απνζηείινπλ, ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.   
Ζ πξνζθνξά ζα βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ  ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζα θαηαηεζεί κέρξη ηελ …….- Φεβξνπαξίνπ -  

2018 θαη ψξα 12:00 ζην πξσηφθνιιν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο.  

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζα είλαη θιεηζηφο, ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαγξάθεη εμσηεξηθά ηα 
ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζαο, θαζψο θαη ηνλ ηίηιν: 

« Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα Πξνκήζεηα θσηνβνιηατθψλ πάλει θαη κπαηαξηψλ» 

Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 12:15. Όζνη επηζπκνχλ 
κπνξνχλ λα είλαη παξφληεο ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. 

 
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ:  

Αξκφδηνο γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο είλαη ν θ. Κνξθνηίδεο Κσλζηαληίλνο. 
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 23410 29330 (ηειεθσληθφ θέληξν ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο).  
Ώξεο επηθνηλσλίαο 8:00 – 14:30 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΥΛΙΚΩΝ  : 

ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο , ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ πιηθψλ. Ζ 
κε αλαγξαθή ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο είλαη ιφγνο απφξξηςεο. 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  

Α/Α Πεξηγξαθή CPV Πνζ. 

(ηεκ) 

Σηκήκνλ

άδνο 

χλνιν 

1 Ζιηαθφ (θσηνβνιηαηθφ) πάλει, ηζρχνο Pn= 25 W, 

ηάζεο Vn= 12V, Vpmax= 18,4V, Ipmax= 1,4A 

θαηάιιειν γηα θφξηηζε κπαηαξίαο κνιχβδνπ 12V.  

09331200-0 10 55,00 550,00 

2 Μπαηαξία κνιχβδνπ επαλαθνξηηδφκελε, ηάζεο 12 31431000-6 20 18,00 360,00 
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V, 7 Ah. 

   ΑΘΡΟΗΜΑ : 910,00 

   ΦΠΑ 24 % : 218,40 

   ΤΝΟΛΟ : 1.128,40 

 

 

Παξαηεξήζεηο: Όια ηα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη παξαδνηέα ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 

 
 
 
 Ο πληάμαο 
  

 
 
 
 
 

Κνξθνηηδεο Κσλ/λνο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 
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ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α Πεξηγξαθή Πνζ. 

(ηεκ) 

Σηκήκνλ

άδ. 

Σηκήκνλαδ. 

νινγξάθσο 

χλνιν 

1 

Ζιηαθφ (θσηνβνιηαηθφ) πάλει, ηζρχνο Pn= 25 W, 

ηάζεο Vn= 12V, Vpmax= 18,4V, Ipmax= 1,4A 

θαηάιιειν γηα θφξηηζε κπαηαξίαο κνιχβδνπ 12V.  

10 

   

2 

Μπαηαξία κνιχβδνπ επαλαθνξηηδφκελε, ηάζεο 12 

V, 7 Ah. 

 

20 

   

   ΑΘΡΟΗΜΑ :  

   ΦΠΑ 24 % :  

   ΤΝΟΛΟ :  

 

Ημερομθνία                                                       

 

 

 

 

Ο Προςφζρων (φραγίδα – Τπογραφι) 

 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΥΛΙΚΩΝ : 

 

 

ΘΔΚΑ 4ο- Απψθαζη 2-26/30-1-2018 

Ξπϊηη αναμψπθυζη πποχπολογιζμοω έηοςρ 2018.  

 

 Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΔΡΑΟΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΞξντζηΨκελν ΓηνηθεηηθΪο & ΝηθνλνκηθΪο 
πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο θ. ΘπξηαδΫδε ΚηραΪι, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ 

αλαγθαηφηεηα αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2018 θαζφηη απηφο εγθξΫζεθε ηνλ 
Νθηψβξην ηνπ Ωηνπο 2017  θαη ζε απηφλ αλαθΩξνληαη θσδηθνΫ νη νπνΫνη θηλΪζεθαλ απφ ηελ 
εκεξνκελΫα ΩγθξηζΪο ηνπ (26 ΝθησβξΫνπ 2017) Ωσο ην ηΩινο ηεο ρξΪζεο  δειαδΪ 31ε 

ΓεθεκβξΫνπ 2017 κε απνηΩιεζκα ηελ κεηαβνιΪ ησλ πνζψλ πνπ πξνυπνινγΫζηεθαλ.  

Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ εηζεγΪζεθε ηα εμΪο: 
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ΘπξΫα Ξξφεδξε  θαη θ.θ. ΚΩιε ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, 

εμαηηΫαο ηνπ φηη ν Ξξνυπνινγηζκφο ηνπ Ωηνπο 2018 ζπληΨρζεθε θαη εγθξΫζεθε σο Ωπξεπε ηνλ 

Νθηψβξην ηνπ Ωηνπο 2017 θαη ζε απηφλ αλαθΩξνληαη θσδηθνΫ νη νπνΫνη θηλΪζεθαλ απφ ηελ 
εκεξνκελΫα ΩγθξηζΪο ηνπ (26 ΝθησβξΫνπ 2017) Ωσο ην ηΩινο ηεο ρξΪζεο,  δειαδΪ 31ε 
ΓεθεκβξΫνπ 2017, κε απνηΩιεζκα ηελ κεηαβνιΪ ησλ πνζψλ πνπ πξνυπνινγΫζηεθαλ, ζαο 

ππνβΨιινπκε ηελ 1ε ΑΛΑΚΝΟΦΥΠΖ ηνπ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΡΝΠ 2018 πνπ Ωρεη σο εμΪο: 
 

 Ρν ππφινηπν ηνπ Θσδηθνχ 82.01 κε πεξηγξαθΪ "ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ" 

δηακνξθψζεθε ζηηο 31.12.2017 ζην πνζφ 4.736.000,09 € (αχμεζε θαηΨ 170.926,91 €), 

 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.01.09 κε πεξηγξαθΪ ΝΘΥ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΟΓΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 18.014,62 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ 

εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017,  

 Ρν ππφινηπν ηνπ Θσδηθνχ Δμφδσλ 11.02.02.06 κε πεξηγξαθΪ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 

ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) δηακνξθψζεθε ζην πνζφ ησλ 282.686,85 

€ (κεΫσζε θαηΨ 140.908,13 €), εμαηηΫαο ηνπ φηη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο απφ ηελ 

εκεξνκελΫα Ωγθξηζεο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  2018 (26.10.2017) Ωσο ηελ 31.12.2017 

πηζηνπνηΪζεθε θαη εθηακηεχηεθε πνζφ 140.908,13 €, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.12 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΘΗΙΘΗΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 30.454,90 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν δελ νινθιεξψζεθε 

θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.13 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΚΝΟΗΥΛ,ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΣΔΟΠΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 2.397,18 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν 

δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.14 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 28.980,65 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν 

δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.15 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΘΟΝΠΠΗΥΛ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 7.068,43 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν δελ 

νινθιεξψζεθε θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 Ρν ππφινηπν ηνπ Θσδηθνχ Δμφδσλ 82.00 κε πεξηγξαθΪ "ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ" 

δηακνξθψζεθε ζηηο 31.12.2017 ζην πνζφ ησλ 1.114.134,96 € (αχμεζε θαηΨ 224.919,26 €) θαη 

αλαιχεηαη σο εμΪο : 

 

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο 

50-00-01-071 ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΝ Β.ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. 818,40 € 

50-00-01-085 ΝΡΔΘΝ Α.Β.Δ.Δ. 236,16 € 

50-00-01-096 ΑΦΝΗ Β.ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖ Ν.Δ. 4.355,48 € 

50-00-02-001 ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ Α.Δ. 8.801,93 € 

50-00-02-038 ΔΙΡΟΑΘ Α.Δ. 106,02 € 

50-00-02-040 ΟΔΞΞΝΠ Ξ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 18.283,67 € 

50-00-02-044 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ Π.ΑΛΡΥΛΗΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 273,26 € 

50-00-02-076 Δ.Ρ.Δ.Ο. Α.Δ. 0,30 € 

50-00-02-103 ΚΗΠΑΖΙΗΓΖΠ Σ.ΗΝΟΓΑΛΖΠ 4.459,62 € 

50-00-02-105 ΚΑΟΑΛΡΗΓΖΠ Θ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 1.063,21 € 

50-00-02-123 PIPELIFE ΔΙΙΑΠ Α.Δ. 13.261,50 € 

50-00-02-130 ΘΝΕΝΘΗΓΖΠ ΗΥΑΛ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 162,30 € 

50-00-02-131 ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΞ.ΣΟΖΠΡΝΠ 147,60 € 

50-00-02-140 SOFTWORKS A.E. 185,91 € 

50-00-02-153 ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ Η. ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 4.731,14 € 

50-00-02-154 MEGAWATT A.E. 553,66 € 

50-00-02-159 ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ. 27.874,10 € 
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50-00-02-162 ΚΔΡΑΙΙΗΛΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 29.258,21 € 

50-00-03-002 ΘΝΛΑΙΖΠ ΑΙ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 446,58 € 

50-00-03-003 ΠΘΑΟΙΑΡΝΠ ΣΟ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 0,45 € 

50-00-03-088 Π.ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ Α.Δ.Β.Δ. 39.384,50 € 

50-00-03-153 ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ Γ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 30,00 € 

50-00-03-154 ΔΟΓΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΖΙΗΝΠ Α.Ρ.Δ 3.689,08 € 

50-00-03-156 ΣΟΠΝΣΝΗΓΖΠ Π.ΙΑΕΑΟΝΠ 195,51 € 

50-00-03-178 ΑΛΑΙΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ Α.Δ. 4,00 € 

50-00-03-235 ΠΖΚΔΛΠ Α.Δ. 1.103,60 € 

50-00-03-239 ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΝΛΡΝΠ Α.Δ. 562,63 € 

50-00-03-299 ΒΑΠ.ΘΡΔΛΗΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 248,00 € 

50-00-03-306 ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΙΗΑΟΝΚΚΑΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ. 2.690,80 € 

50-00-04-010 ΡΝΛΗΘΗΓΖΠ Π.ΞΑΙΝΠ 458,56 € 

50-00-04-017 Θ.ΓΑΚΗΑΛΗΓΖΠ-Ξ.ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ Ν.Δ. 27,17 € 

50-00-04-026 ΡΔΟΕΔΛΗΓΖΠ ΑΙ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 1.050,93 € 

50-00-04-030 ΣΑΟΗΡΗΓΝ συζ.ΘΥΛ.ΠΝΦΗΑ 2.412,16 € 

50-00-04-046 Θ.Γ.Δ.Θ. ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ 3.406,00 € 

50-00-04-077 ΣΗΝΛΗΓΖΠ Κ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 3.184,32 € 

50-00-04-081 ΘΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚ.ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝΠ 431,23 € 

50-00-04-082 ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΞΑΙΝΠ 646,66 € 

50-00-04-094 ΠΛΔΟΓ.ΝΟΘΥΡΝΗ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. 6.193,78 € 

50-00-04-101 ΡΠΑΣΑΙΗΓΖΠ ΔΑΓΓ.ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 419,78 € 

50-00-04-124 ACS COYRIER A.E. 85,13 € 

50-00-04-200 ΤΑΙΡΖ ΒΑΠ.ΓΟΝΠΝΙΑ 102,64 € 

50-00-04-234 ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ ΓΗΝΓ.ΑΛΔΠΡΖΠ 179,91 € 

50-00-04-263 ΑΓΘΟΝΙΑΚΞ Α.Δ. 100,44 € 

50-00-04-314 ΚΗΣΝΠ Α.Δ. 0,01 € 

50-00-04-371 ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ξ.Δ. 5.295,20 € 

50-00-04-407 Ζ ΑΓΖ Α.Δ. 227,55 € 

50-00-04-454 ΞΑΙΑΓΘΑΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 2.247,05 € 

50-00-04-481 ΓΔΛΗΘΖ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΖ Α.Δ.Δ. 7,00 € 

50-00-04-499 ΞΙΑΠΡΖΟΑ Β.ΚΑΟΘΑ 132,00 € 

50-00-04-503 ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ. 1.229,04 € 

50-00-04-513 ΛΝΚΝΡΔΙΔΗΑ Δ.Ξ.Δ. 250,00 € 

50-00-04-523 ΘΝΡΠΑΞΝΦΘΗΓΖΠ ΒΑΠ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 600,22 € 

50-00-04-528 ΚΑΓΘΑΦΝΞΝΙΝΠ ΒΑΠ.ΠΡΔΦΑΛΝΠ 859,88 € 

50-00-04-555 ΔΚΚΑΛΝΖΙΗΓΝ Ξ.ΚΑΟΗΑΛΘΖ 37,82 € 

50-00-04-568 COSMOTE A.E. 1.027,26 € 

50-00-04-651 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ Κ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 3.161,66 € 

50-00-04-711 ΒΑΚΒΑΘΗΓΖΠ Σ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 258,30 € 

50-00-04-712 ΞΑΟΗΠΖΠ Ξ.ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 99,20 € 

50-00-04-740 ΟΝΛΡΗΓΝ Η.ΔΙΔΛΖ 99,43 € 

50-00-04-797 ΡΑΓΘΑΙΗΓΖΠ Α. ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 30,00 € 

50-00-04-806 ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ.ΚΑΓΙΔΛΑ 30.292,66 € 

50-00-04-807 ΓΗΑΓΘΝΓΙΝ ΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ 160,52 € 

50-00-04-808 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΞΟΝΓ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 89,60 € 

50-00-04-816 ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ Σ.ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΠ 5.707,95 € 
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50-00-04-823 ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΠ ΑΘΑΛ.ΚΗΣΑΖΙ 310,61 € 

50-00-04-848 ΣΑΡΕΖΑΞΝΠΡΝΙΝ Β. ΗΥΑΛΛΖΠ 637,48 € 

50-00-04-852 ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ ΗΥΑΛΛΖΠ 116,56 € 

50-00-04-856 ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΓΔΥΟ.ΠΡΑΟΝΠ 3,00 € 

50-00-04-867 ΒΗΝΙΗΡΕΖΠ-ΘΑΟΑΞΑΛΑΓΗΥΡΗΓΖΠ Δ.Ξ.Δ. 37,90 € 

50-00-04-869 ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ  1.978,00 € 

50-00-04-876 ΑΦΔΠ ΔΠΡ.ΘΟΝΚΙΗΓΖ Ν.Δ. 1.982,00 € 

50-00-04-878 ΚΑΟΗΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ & ΠΗΑ Ν.Δ. 3.456,14 € 

50-00-04-879 ΡΠΑΓΘΑΙΗΓΖΠ ΦΥΡΗΝΠ 162,00 € 

50-00-04-881 ΡΠΑΓΘΟΑΘΝ ΓΔΥΟΓ.ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ 2.489,88 € 

50-00-04-883 ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΦΝΟΑΡΕΖΠ-ΔΙΔΛΖ ΦΝΟΑΡΕΖ Ν.Δ. 2.290,70 € 

50-00-04-887 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΝ ΣΟΠΝΙΑ 3.245,54 € 

50-00-04-888 ΙΑΕΝΠ ΖΙΗΑΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 607,00 € 

50-00-04-890 ΚΑΛΔΘΑ ΑΛΓΟΝΚΑΣΖ 49,56 € 

50-00-04-891 ΒΑΚΒΝΘΖΠ Θ.ΚΗΣΑΖΙ 600,00 € 

50-00-04-892 ΙΝΓΓΑΛΗΓΖΠ-ΘΔΙΔΠΗΓΝ Ν.Δ. 59,90 € 

50-00-04-895 ΖΙΗΑΓΝ Ι. ΘΙΔΝΞΑΡΟΑ 1.337,86 € 

50-00-04-903 ΘΝΓΔΒΔΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠ.ΞΔΡΟΝΠ 6.415,76 € 

50-00-04-904 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 369,00 € 

50-00-04-931 ΚΑΘΑΟΗΝΠ ΔΟΗΞΗΓΖΠ 13,65 € 

50-00-04-935 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΞΑΛ. ΒΑΙΑΠΗΑ 615,00 € 

50-00-04-938 ΓΑΠ Ν.Δ.  2,00 € 

50-00-04-943 ARUTINOBA MIK.ALIONA 904,30 € 

50-00-04-946 ΞΑΟΑΠΣΝΠ Β.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1.127,24 € 

50-00-04-948 ΠΒΥΟΝΠ ΠΡ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 743,08 € 

50-00-04-957 ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΙΝΓΗΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 8,12 € 

50-00-04-968 ΝΕΝΛΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ (SPRINDER) 3,50 € 

50-00-04-972 ΕΑΓΛΑΦΔΟΖΠ Γ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ 49,34 € 

50-00-04-979 ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. 1.384,70 € 

50-00-04-982 ΗΘΡΔΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Δ.Ξ.Δ 119,00 € 

50-00-04-985 ΘΔΝΓΥΟΗΓΖΠ ΘΑΗ ΗΝΠ Ν.Δ 16,04 € 

50-00-04-989 ΦΑΙΗΔΟΝ Θ.ΘΟΗΑΘΖ 5.886,87 € 

50-00-04-994 ΚΑΜΗΚΝΠ Λ. ΚΑΛΥΙΖΠ 460,00 € 

50-00-05-005 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΓΖΚ.ΣΟΖΠΡΝΠ 6.013,07 € 

50-00-05-020 Q-CERT Δ.Ξ.Δ 1.240,00 € 

50-00-05-029 ΙΝΞΔΦΓΖΠ Ι.ΚΑΟΗΝΠ 30,00 € 

50-00-05-030 ΒΑΦΔΗΑΓΖΠ Κ.ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ 62,00 € 

50-00-05-031 ΕΑΚΞΔΙΖ ΑΙΘ. ΔΦΝΠΛΖ 90,00 € 

50-00-05-035 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΒΑΠ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 486,20 € 

50-00-05-036 ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΘΔΝΦΗΙΝΠ 1.408,52 € 

50-00-05-048 ΙΑΕΝΓΖΠ Σ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 10.328,11 € 

50-00-05-049 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ 10.467,96 € 

50-00-05-053 Γ.ΘΑΙΞΑΘΗΓΖΠ & ΠΗΑ ΗΘΔ 136,24 € 

50-00-05-054 ΡΠΗΑΝ Α.Δ 483,12 € 

50-00-10-004 ΗΥΑΛΛΗΓΝ συζ.ΝΓ.ΞΑΛ. 2,00 € 

50-00-10-008 ΘΔΝΓΥΟΗΓΖΠ Ι.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 1.413,00 € 

50-00-10-010 ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 221,40 € 
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50-01-00-003 WIEDEMANN & REICHHARDT 5.594,84 € 

50-01-00-004 WP-SMARTBRIDGES PT 15,41 € 

50-01-00-009 ETAP HOTEL 39,00 € 

50-01-00-010 HUBER S.E. 0,50 € 

50-03-00-001 Ν.Ρ.Δ. Α.Δ. 2.202,88 € 

50-03-00-002 ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ 802.941,23 € 

50-03-00-004 ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 39,00 € 

50-03-00-006 ΗΠΡ'ΔΦΝΟΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ 0,07 € 

    1.114.134,96 € 

 

 
ΠπλνπηηθΨ κεηΨ ηελ Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 2018 θαη 

γηα ηνπο θαησηΩξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηε σο εμΪο : 
 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 
ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΠΝΓΑ 

ΞΝΠΝ € 

82.01 ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (Ξ.Ν.Δ.) 4.736.000,39 

   

ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ € 

11.02.01.09 ΝΘΥ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΟΓΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 18.014,62 

11.02.02.06 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ 
ΑΚΗΑΛΡΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

 
282.686,85 

11.02.02.12 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ 
(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

30.454,90 

11.02.02.13 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΚΝΟΗΥΛ, 
ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΣΔΟΠΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

2.397,18 

11.02.02.14 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

28.980,65 

11.02.02.16 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ 
(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

7.068,43 

82.00 ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (Ξ.Ν.Δ.) 1.114.134,96 

 

ΔπΫζεο απαηηΪζεθε απφ ην ΓξαθεΫν Δπηηξφπνπ ΘηιθΫο (ππεξεζΫα ηνπ ειεγθηηθνχ ζπλεδξΫνπ) λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Ωηνπο 2018 ηα πξνυπνινγηδφκελα πνζΨ ηνπ Φφξνπ 

ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο ησλ Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ ηεο επηρεΫξεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξΪζε. 

 

ΞξνζηΫζεηαη ινηπφλ ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Ωηνπο 2018 ν παξαθΨησ πΫλαθαο πνπ αθνξΨ ηα 

πξνυπνινγηδφκελα πνζΨ ηνπ Φφξνπ ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο ησλ Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ ηεο επηρεΫξεζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ρξΪζε 2018: 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ 

54.00.73 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΔΠΝΓΥΛ 711.814,88 € 

54.00.25 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΑΓΝΟΥΛ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ 70.800,00 € 

54.00.28 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΑΓΝΟΥΛ ΞΑΓΗΥΛ 426.098,54 € 

54.00.29 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ 561.548,00 € 

33.13.90 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΞΟΝΠ ΠΚΤΖΦΗΠΚΝ ΠΡΖΛ ΔΞΝΚΔΛΖ 

ΣΟΖΠΖ 
346.631,66 € 
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Ξαξαθαιψ γηα ηελ Ωγθξηζε ηεο σο Ψλσ πξψηεο αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Ωηνπο 2018. 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε  

1. Ρελ παξ 5 Ψξζξν 23 Λ. 3536/07, 
2. Ρν Ωγγξαθν Ξ.ΔΠ. 28376/18.07.2012, 

3. Ρν Ρερληθφ Ξξφγξακκα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ηξΩρνληνο Ωηνπο, φπσο ςεθΫζηεθε θαη ηζρχεη 
ζΪκεξα, 

4. Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ηξΩρνληνο Ωηνπο, φπσο ςεθΫζηεθε θαη ηζρχεη ζΪκεξα, 
5. Ρελ ζρεηηθΪ εηζΪγεζε ηεο νηθνλνκηθΪο ππεξεζΫαο, 

 

 
 

 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 
 
 Αλακνξθψλεη ηνλ Ξξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2018, θαζφηη απηφο εγθξΫζεθε 

ηνλ Νθηψβξην ηνπ Ωηνπο 2017  θαη ζε απηφλ αλαθΩξνληαη θσδηθνΫ νη νπνΫνη θηλΪζεθαλ απφ ηελ 

εκεξνκελΫα ΩγθξηζΪο ηνπ 26 ΝθησβξΫνπ 2017 Ωσο ην ηΩινο ηεο ρξΪζεο  δειαδΪ 31ε ΓεθεκβξΫνπ 

2017, κε απνηΩιεζκα ηελ κεηαβνιΪ ησλ πνζψλ πνπ πξνυπνινγΫζηεθαλ θαη Ωρνπλ σο εμΪο:  

 

 Ρν ππφινηπν ηνπ Θσδηθνχ 82.01 κε πεξηγξαθΪ "ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ" 

δηακνξθψλεηαη ζηηο 31.12.2017 ζην πνζφ 4.736.000,39 € (αχμεζε θαηΨ 170.926,91 €) 

 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.01.09 κε πεξηγξαθΪ ΝΘΥ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΟΓΔΠΖΠ 

(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 18.014,62 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ 

εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017,   

 Ρν ππφινηπν ηνπ Θσδηθνχ Δμφδσλ 11.02.02.06 κε πεξηγξαθΪ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 

ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ ησλ 282.686,85 

€ (κεΫσζε θαηΨ 140.908,13 €), εμαηηΫαο ηνπ φηη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο απφ ηελ 

εκεξνκελΫα Ωγθξηζεο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  2018 (26.10.2017) Ωσο ηελ 31.12.2017 

πηζηνπνηΪζεθε θαη εθηακηεχηεθε πνζφ 140.908,13 €, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.12 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΘΗΙΘΗΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 30.454,90 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν δελ νινθιεξψζεθε 

θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.13 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΚΝΟΗΥΛ,ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΣΔΟΠΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 2.397,18 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν 

δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.14 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΓΑΙΙΗΘΝ,ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 28.980,65 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν 

δελ νινθιεξψζεθε θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 ΓεκηνπξγεΫηαη ν Θσδηθφο Δμφδσλ 11.02.02.15 κε πεξηγξαθΪ ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. 

ΘΟΝΠΠΗΥΛ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) κε πνζφ ησλ 7.068,43 €, εμαηηΫαο ηνπ φηη ην Ωξγν δελ 

νινθιεξψζεθε θαη δελ εθηακηεχηεθε ην αλσηΩξσ πνζφ εληφο ηνπ Ωηνπο 2017, 

 Ρν ππφινηπν ηνπ Θσδηθνχ Δμφδσλ 82.00 κε πεξηγξαθΪ "ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ" 

δηακνξθψλεηαη ζηηο 31.12.2017 ζην πνζφ ησλ 1.114.134,96 € (αχμεζε θαηΨ 224.919,26 €) θαη 

αλαιχεηαη σο εμΪο : 

 

Κωδικός Περιγραφή Υπόλοιπο 

50-00-01-071 ΓΔΛΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΝ Β.ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. 818,40 € 

50-00-01-085 ΝΡΔΘΝ Α.Β.Δ.Δ. 236,16 € 

50-00-01-096 ΑΦΝΗ Β.ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖ Ν.Δ. 4.355,48 € 
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50-00-02-001 ΑΦΝΗ ΣΑΟΔΛΗΑ Α.Δ. 8.801,93 € 

50-00-02-038 ΔΙΡΟΑΘ Α.Δ. 106,02 € 

50-00-02-040 ΟΔΞΞΝΠ Ξ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 18.283,67 € 

50-00-02-044 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ Π.ΑΛΡΥΛΗΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 273,26 € 

50-00-02-076 Δ.Ρ.Δ.Ο. Α.Δ. 0,30 € 

50-00-02-103 ΚΗΠΑΖΙΗΓΖΠ Σ.ΗΝΟΓΑΛΖΠ 4.459,62 € 

50-00-02-105 ΚΑΟΑΛΡΗΓΖΠ Θ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 1.063,21 € 

50-00-02-123 PIPELIFE ΔΙΙΑΠ Α.Δ. 13.261,50 € 

50-00-02-130 ΘΝΕΝΘΗΓΖΠ ΗΥΑΛ.ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 162,30 € 

50-00-02-131 ΞΑΞΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΞ.ΣΟΖΠΡΝΠ 147,60 € 

50-00-02-140 SOFTWORKS A.E. 185,91 € 

50-00-02-153 ΣΑΡΕΖΙΑΠΘΑΟΑΘΖΠ Η. ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ 4.731,14 € 

50-00-02-154 MEGAWATT A.E. 553,66 € 

50-00-02-159 ΞΑΙΗΓΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ & ΠΗΑ Δ.Ρ.Δ. 27.874,10 € 

50-00-02-162 ΚΔΡΑΙΙΗΛΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 29.258,21 € 

50-00-03-002 ΘΝΛΑΙΖΠ ΑΙ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 446,58 € 

50-00-03-003 ΠΘΑΟΙΑΡΝΠ ΣΟ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 0,45 € 

50-00-03-088 Π.ΑΗΒΑΕΗΓΖΠ Α.Δ.Β.Δ. 39.384,50 € 

50-00-03-153 ΓΔΥΟΓΗΑΓΖΠ Γ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 30,00 € 

50-00-03-154 ΔΟΓΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΖΙΗΝΠ Α.Ρ.Δ 3.689,08 € 

50-00-03-156 ΣΟΠΝΣΝΗΓΖΠ Π.ΙΑΕΑΟΝΠ 195,51 € 

50-00-03-178 ΑΛΑΙΡΗΘΔΠ ΠΠΘΔΔΠ Α.Δ. 4,00 € 

50-00-03-235 ΠΖΚΔΛΠ Α.Δ. 1.103,60 € 

50-00-03-239 ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΒΑΙΝΛΡΝΠ Α.Δ. 562,63 € 

50-00-03-299 ΒΑΠ.ΘΡΔΛΗΓΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ. 248,00 € 

50-00-03-306 ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΙΗΑΟΝΚΚΑΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ. 2.690,80 € 

50-00-04-010 ΡΝΛΗΘΗΓΖΠ Π.ΞΑΙΝΠ 458,56 € 

50-00-04-017 Θ.ΓΑΚΗΑΛΗΓΖΠ-Ξ.ΠΡΑΚΞΝΙΖΠ Ν.Δ. 27,17 € 

50-00-04-026 ΡΔΟΕΔΛΗΓΖΠ ΑΙ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 1.050,93 € 

50-00-04-030 ΣΑΟΗΡΗΓΝ συζ.ΘΥΛ.ΠΝΦΗΑ 2.412,16 € 

50-00-04-046 Θ.Γ.Δ.Θ. ΓΖΚΝ ΘΗΙΘΗΠ 3.406,00 € 

50-00-04-077 ΣΗΝΛΗΓΖΠ Κ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 3.184,32 € 

50-00-04-081 ΘΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚ.ΑΓΑΘΑΓΓΔΙΝΠ 431,23 € 

50-00-04-082 ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΞΑΙΝΠ 646,66 € 

50-00-04-094 ΠΛΔΟΓ.ΝΟΘΥΡΝΗ ΙΝΓΗΠΡΔΠ Α.Δ. 6.193,78 € 

50-00-04-101 ΡΠΑΣΑΙΗΓΖΠ ΔΑΓΓ.ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 419,78 € 

50-00-04-124 ACS COYRIER A.E. 85,13 € 

50-00-04-200 ΤΑΙΡΖ ΒΑΠ.ΓΟΝΠΝΙΑ 102,64 € 

50-00-04-234 ΑΘΑΛΑΠΗΑΓΖΠ ΓΗΝΓ.ΑΛΔΠΡΖΠ 179,91 € 

50-00-04-263 ΑΓΘΟΝΙΑΚΞ Α.Δ. 100,44 € 

50-00-04-314 ΚΗΣΝΠ Α.Δ. 0,01 € 

50-00-04-371 ΔΞΗΚΝΟΦΥΡΗΘΖ ΘΗΙΘΗΠ Δ.Ξ.Δ. 5.295,20 € 

50-00-04-407 Ζ ΑΓΖ Α.Δ. 227,55 € 

50-00-04-454 ΞΑΙΑΓΘΑΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ 2.247,05 € 

50-00-04-481 ΓΔΛΗΘΖ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΖ Α.Δ.Δ. 7,00 € 

50-00-04-499 ΞΙΑΠΡΖΟΑ Β.ΚΑΟΘΑ 132,00 € 

50-00-04-503 ΦΑΟΚΑ ΘΝΘΑΘΖ Α.Δ. 1.229,04 € 
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50-00-04-513 ΛΝΚΝΡΔΙΔΗΑ Δ.Ξ.Δ. 250,00 € 

50-00-04-523 ΘΝΡΠΑΞΝΦΘΗΓΖΠ ΒΑΠ.ΛΗΘΝΙΑΝΠ 600,22 € 

50-00-04-528 ΚΑΓΘΑΦΝΞΝΙΝΠ ΒΑΠ.ΠΡΔΦΑΛΝΠ 859,88 € 

50-00-04-555 ΔΚΚΑΛΝΖΙΗΓΝ Ξ.ΚΑΟΗΑΛΘΖ 37,82 € 

50-00-04-568 COSMOTE A.E. 1.027,26 € 

50-00-04-651 ΑΛΑΠΡΑΠΗΑΓΖΠ Κ.ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 3.161,66 € 

50-00-04-711 ΒΑΚΒΑΘΗΓΖΠ Σ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 258,30 € 

50-00-04-712 ΞΑΟΗΠΖΠ Ξ.ΓΟΖΓΝΟΗΝΠ 99,20 € 

50-00-04-740 ΟΝΛΡΗΓΝ Η.ΔΙΔΛΖ 99,43 € 

50-00-04-797 ΡΑΓΘΑΙΗΓΖΠ Α. ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 30,00 € 

50-00-04-806 ΑΠΙΑΛΗΓΝ ΙΑΕ.ΚΑΓΙΔΛΑ 30.292,66 € 

50-00-04-807 ΓΗΑΓΘΝΓΙΝ ΣΟΖΠΡΝΠ & ΠΗΑ ΝΔ 160,52 € 

50-00-04-808 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΞΟΝΓ.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 89,60 € 

50-00-04-816 ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΗΓΖΠ Σ.ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝΠ 5.707,95 € 

50-00-04-823 ΘΥΛΠΡΑΛΡΑΠ ΑΘΑΛ.ΚΗΣΑΖΙ 310,61 € 

50-00-04-848 ΣΑΡΕΖΑΞΝΠΡΝΙΝ Β. ΗΥΑΛΛΖΠ 637,48 € 

50-00-04-852 ΞΑΞΑΘΔΝΓΥΟΝ ΗΥΑΛΛΖΠ 116,56 € 

50-00-04-856 ΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΓΔΥΟ.ΠΡΑΟΝΠ 3,00 € 

50-00-04-867 ΒΗΝΙΗΡΕΖΠ-ΘΑΟΑΞΑΛΑΓΗΥΡΗΓΖΠ Δ.Ξ.Δ. 37,90 € 

50-00-04-869 ΘΔΛΡΟΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ  1.978,00 € 

50-00-04-876 ΑΦΔΠ ΔΠΡ.ΘΟΝΚΙΗΓΖ Ν.Δ. 1.982,00 € 

50-00-04-878 ΚΑΟΗΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ & ΠΗΑ Ν.Δ. 3.456,14 € 

50-00-04-879 ΡΠΑΓΘΑΙΗΓΖΠ ΦΥΡΗΝΠ 162,00 € 

50-00-04-881 ΡΠΑΓΘΟΑΘΝ ΓΔΥΟΓ.ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ 2.489,88 € 

50-00-04-883 ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΦΝΟΑΡΕΖΠ-ΔΙΔΛΖ ΦΝΟΑΡΕΖ Ν.Δ. 2.290,70 € 

50-00-04-887 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΝ ΣΟΠΝΙΑ 3.245,54 € 

50-00-04-888 ΙΑΕΝΠ ΖΙΗΑΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 607,00 € 

50-00-04-890 ΚΑΛΔΘΑ ΑΛΓΟΝΚΑΣΖ 49,56 € 

50-00-04-891 ΒΑΚΒΝΘΖΠ Θ.ΚΗΣΑΖΙ 600,00 € 

50-00-04-892 ΙΝΓΓΑΛΗΓΖΠ-ΘΔΙΔΠΗΓΝ Ν.Δ. 59,90 € 

50-00-04-895 ΖΙΗΑΓΝ Ι. ΘΙΔΝΞΑΡΟΑ 1.337,86 € 

50-00-04-903 ΘΝΓΔΒΔΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠ.ΞΔΡΟΝΠ 6.415,76 € 

50-00-04-904 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ 369,00 € 

50-00-04-931 ΚΑΘΑΟΗΝΠ ΔΟΗΞΗΓΖΠ 13,65 € 

50-00-04-935 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ ΞΑΛ. ΒΑΙΑΠΗΑ 615,00 € 

50-00-04-938 ΓΑΠ Ν.Δ.  2,00 € 

50-00-04-943 ARUTINOBA MIK.ALIONA 904,30 € 

50-00-04-946 ΞΑΟΑΠΣΝΠ Β.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 1.127,24 € 

50-00-04-948 ΠΒΥΟΝΠ ΠΡ.ΘΥΛ/ΛΝΠ 743,08 € 

50-00-04-957 ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΙΝΓΗΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ. 8,12 € 

50-00-04-968 ΝΕΝΛΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ (SPRINDER) 3,50 € 

50-00-04-972 ΕΑΓΛΑΦΔΟΖΠ Γ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ 49,34 € 

50-00-04-979 ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. 1.384,70 € 

50-00-04-982 ΗΘΡΔΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Δ.Ξ.Δ 119,00 € 

50-00-04-985 ΘΔΝΓΥΟΗΓΖΠ ΘΑΗ ΗΝΠ Ν.Δ 16,04 € 

50-00-04-989 ΦΑΙΗΔΟΝ Θ.ΘΟΗΑΘΖ 5.886,87 € 

50-00-04-994 ΚΑΜΗΚΝΠ Λ. ΚΑΛΥΙΖΠ 460,00 € 
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50-00-05-005 ΣΑΟΑΙΑΚΞΗΓΖΠ ΓΖΚ.ΣΟΖΠΡΝΠ 6.013,07 € 

50-00-05-020 Q-CERT Δ.Ξ.Δ 1.240,00 € 

50-00-05-029 ΙΝΞΔΦΓΖΠ Ι.ΚΑΟΗΝΠ 30,00 € 

50-00-05-030 ΒΑΦΔΗΑΓΖΠ Κ.ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ 62,00 € 

50-00-05-031 ΕΑΚΞΔΙΖ ΑΙΘ. ΔΦΝΠΛΖ 90,00 € 

50-00-05-035 ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΒΑΠ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 486,20 € 

50-00-05-036 ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΘΥΛ.ΘΔΝΦΗΙΝΠ 1.408,52 € 

50-00-05-048 ΙΑΕΝΓΖΠ Σ.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 10.328,11 € 

50-00-05-049 ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ 10.467,96 € 

50-00-05-053 Γ.ΘΑΙΞΑΘΗΓΖΠ & ΠΗΑ ΗΘΔ 136,24 € 

50-00-05-054 ΡΠΗΑΝ Α.Δ 483,12 € 

50-00-10-004 ΗΥΑΛΛΗΓΝ συζ.ΝΓ.ΞΑΛ. 2,00 € 

50-00-10-008 ΘΔΝΓΥΟΗΓΖΠ Ι.ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 1.413,00 € 

50-00-10-010 ΚΔΡΟΝΞΝΙΗΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. 221,40 € 

50-01-00-003 WIEDEMANN & REICHHARDT 5.594,84 € 

50-01-00-004 WP-SMARTBRIDGES PT 15,41 € 

50-01-00-009 ETAP HOTEL 39,00 € 

50-01-00-010 HUBER S.E. 0,50 € 

50-03-00-001 Ν.Ρ.Δ. Α.Δ. 2.202,88 € 

50-03-00-002 ΓΖΚΝΠΗΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ 802.941,23 € 

50-03-00-004 ΓΖΚΝΠ ΘΗΙΘΗΠ 39,00 € 

50-03-00-006 ΗΠΡ'ΔΦΝΟΗΑ ΞΟΝΦΠΡΝΟΗΘΥΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ 0,07 € 

    1.114.134,96 € 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ΠπλνπηηθΨ κεηΨ ηελ Αλακφξθσζε ν Ξξνυπνινγηζκφο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο γηα ην Ωηνο 2018 θαη 

γηα ηνπο θαησηΩξσ Θσδηθνχο δηακνξθψλεηαη σο εμΪο : 
 

ΑΛΑΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΡΝΠ 2018 ΡΖΠ ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ 

 
ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΠΝΓΑ 

ΞΝΠΝ € 

82.01 ΔΠΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (Ξ.Ν.Δ.) 4.739.000,39 

   

ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΜΝΓΑ 

ΞΝΠΝ € 

11.02.01.09 ΝΘΥ ΓΟΔΠΖΠ - ΑΟΓΔΠΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 18.014,62 

11.02.02.06 
ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ 
ΑΚΗΑΛΡΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

 
282.686,85 

11.02.02.12 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ 
(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

30.454,90 

11.02.02.13 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΚΝΟΗΥΛ, 
ΓΝΦΟΑΛΖΠ,ΣΔΟΠΝ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

2.397,18 
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11.02.02.14 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΓΑΙΙΗΘΝ, 
ΞΗΘΟΝΙΗΚΛΖΠ (ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

28.980,65 

11.02.02.16 
ΚΗΘΟΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ ΓΟΔΠΖΠ Γ.Δ. ΘΟΝΠΠΗΥΛ 
(ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΝ) 

7.068,43 

82.00 ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΥΛ ΣΟΖΠΔΥΛ (Ξ.Ν.Δ.) 1.114.134,96 

 

 

ΞξνζηΫζεηαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Ωηνπο 2018 ν παξαθΨησ πΫλαθαο πνπ αθνξΨ ηα πξνυπνινγηδφκελα 

πνζΨ ηνπ Φφξνπ ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο ησλ Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ ηεο επηρεΫξεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ρξΪζε 2018: 

 

ΘΥΓΗΘΝΠ 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ 

54.00.73 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΔΠΝΓΥΛ 711.814,88 € 

54.00.25 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΑΓΝΟΥΛ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ 70.800,00 € 

54.00.28 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΑΓΝΟΥΛ ΞΑΓΗΥΛ 426.098,54 € 

54.00.29 ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ 561.548,00 € 

33.13.90 
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΝΚΔΛΝΠ Φ.Ξ.Α. ΞΟΝΠ ΠΚΤΖΦΗΠΚΝ ΠΡΖΛ ΔΞΝΚΔΛΖ 
ΣΟΖΠΖ 

346.631,66 € 

 

 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-26/30-1-2018. 

 

 
 
ΘΔΚΑ 5Ν- ΑΞΝΦΑΠΖ 2-27/30-01-2018 
 
Αίηηζη παπάηαζηρ ηος έπγος με ηίηλο «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ 
ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ». 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΞΔΚΞΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ην ΓηεπζπληΪ ηεο Ρ.. ΓΔΑ ΘηιθΫο θ. ΗσΨλλε 
Ξαξαγηφ ν νπνΫνο αλΩθεξε Ωρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 48 ηνπ Λ. 3669/2008. 

2. Ρελ απφ 19-09-2016 ΑξρηθΪ Πχκβαζε ηνπ Ωξγνπ ηνπ ζΩκαηνο (αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ:2873/19-09-2016). 

3. Ρν πεξηερφκελν ηνπ θαθΩινπ ηνπ Ωξγνπ 

4. Ρελ κε αξηζκφ πξση. 139/18-01-2018 αΫηεζε ηεο εηαηξΫαο «ΚΔΡΑΙΙΗΛΝΠ 
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ» παξΨηαζεο ηνπ σο Ψλσ Ωξγνπ. 

5. Ρελ εηδηθΪ δΪισζε δηαθνπΪο εξγαζηψληνπ αλαδφρνπ κε απ.140/18-01-2018. 

 
Θα πξΩπεη κε βΨζε ηα παξαπΨλσ ε ππεξεζΫα καο λα πξνβεΫ ζε ηξνπνπνΫεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξΨκκαηνο πινπνΫεζεο ηνπ ΩξγνπδεδνκΩλνπ φηη δελ ηξνπνπνηεΫηαη ην βαζηθφ ζρΩδην 
ηνπ Ωξγνπ, δειαδΪ φιε ε θαηαζθεπΪ θαη ηα βαζηθΨ δηαθξηηΨ ζηνηρεΫα παξακΩλνπλ φπσο 
πξνβιΩπνληαη ζηελ αξρηθΪ ζχκβαζε θαη δΫδεηαη παξΨηαζε Ωσο ηελ 19/5/2018, δεδνκΩλνπ 

φηη ν αλΨδνρνο ππΩβαιε εκπξφζεζκα ην αΫηεκα παξΨηαζεο. Ζ παξΨηαζε δΫδεηαη γηα ηΩζζεξηο 
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(4) κΪλεο ιφγσ ηεο δηαθνπΪο ησλ εξγαζηψλ θαη δελ εΫλαη γλσζηφ ζηελ ππεξεζΫα ε εκεξνκελΫα 
επαλΩλαξμεο απηψλ αθνχ ε Ωλαξμε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ωξγνπ απφ ην .ΚΔ.ΞΔΟ.Α.Α. 

πξνβιΩπεηαη ζε δχν (2) κΪλεο.  

 

 

Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ ε Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο αηηεΫηαη απφ ηα κΩιε ηνπ Γ.Π. λα πξνρσξΪζνπλ ζε  

Ωγθξηζε ηξνπνπνΫεζεο ρξνλνδηαγξΨκκαηνο. 

 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 

εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ.   
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 

 Ρελ ηξνπνπνΫεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΨκκαηνο πινπνΫεζεο ηνπ Ωξγνπ «ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΑΞΝ ΑΚΗΑΛΡΝ ΠΡΖ Γ.Δ. ΘΗΙΘΗΠ» Ωσο ηελ 19-
05-2018. 

 
 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ:2-27/30-01-2018. 

 

 

 

ΘΔΚΑ 6Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-28/30-1-2018. 

Έγκπιζη Κελέηηρ και Ρεςσϊν Γημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηος 
διαγυνιζμοω με ηίηλο «Ξπομήθεια Γοζιμεηπικϊν ανηλιϊν σλυπίυζηρ και 

εξαπηημάηυν». 

 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΘΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΑπνζηνιΫδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο  
Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε κειΩηεο, ηεπρψλ δεκνπξΨηεζεο 

θαη Ωγθξηζε δαπΨλεο ηεο πξνκΪζεηαο κε ηΫηιν: «ΞξνκΪζεηα Γνζηκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξΫσζεο 
θαη εμαξηεκΨησλ». Θσδηθφο εμφδσλ 12.06 πξνυπνινγηζκνχ 15.900,00 € (πιΩνλ ΦΞΑ) ηνπ 

Ωηνπο 2018 ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

ΡΔΣΛΗΘH ΔΘΘΔΠΖ  

 

Πθνπφο ηνπ αλσηΩξσ πξσηνγελνχο αηηΪκαηνο εΫλαη ε θΨιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο 

ζε ρισξΫσζε ηνπ πνζΫκνπ λεξνχ ζηα ΑληιηνζηΨζηα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο θαη αθνξΨ ηελ ΞξνκΪζεηα 
Γνζηκεηξηθψλ Αληιηψλ ΣισξΫσζεο θαη δηαθφξσλ ΔμαξηεκΨησλ φπσο ζσιελΨθηα, βαιβΫδεο 
θιπ.. 

 
Ζ ΓΔΑ ΘηιθΫο εΫλαη ππεχζπλε γηα ηελ ιεηηνπξγΫα θαη ζπληΪξεζε 150 αληιηνζηαζΫσλ πφζηκνπ 

λεξνχ ηα νπνΫα βξΫζθνληαη δηΨζπαξηα ζε επηΨ (7) δεκνηηθΩο ελφηεηεο ηνπ δηεπξπκΩλνπ 
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Θαιιηθξαηηθνχ ΓΪκνπ ΘηιθΫο. ΑξθεηΩο απφ ηηο ΓνζηκεηξηθΩο ΑληιΫεο ΣισξΫσζεο  κεηΨ απφ 
ζπλερεΫο ζπληεξΪζεηο θαη επηζθεπΩο  απαηηεΫηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Νη εξγαζΫεο 

αληηθαηΨζηαζεο εθηεινχληαη απφ ηελ ηερληθΪ ππεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 
 

ΚεηΨ απφ ζρεηηθΪ Ωξεπλα αγνξΨο ζπληΨρζεθε ν παξαθΨησ ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
πξνκΪζεηαο. 
 

 
 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ 

ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ  
&  

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΙΗΘΝ ΞΝΠΝΡΖΠ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΠΛΝΙΝ 

1 

ΓνζηκεηξηθΪ αληιΫα ρισξΫσζεο ηχπνπ   

δηαθξΨγκαηνο κε κεραληθΪ θΫλεζε  Ϊ 

ειεθηξνκαγλεηηθΪ,   κε ειΨρηζηε   παξνρΪ  6 

ml/h ζε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο 1,2 bar θαη   κΩγηζηε 

παξνρΪ 6,0 lt/h (140 εκβνιηζκνχο/min ζηα 50 

Hz) ζε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο 10 bar 

20 500,00 10.000,00 

2 

ΞνδνβαιβΫδα κε θΫιηξν αλαξξφθεζεο,  κε 

βαξΫδην θεξακηθφ,  κε αλεπΫζηξνθε βαιβΫδα, κε 

πισηΪξα ζηΨζκεο  θαη κε εχθακπην ζσιελΨθη 

αλαξξφθεζεο PE 4Σ6 mm. 

20 115,00 2.300,00 

3 

ΒαιβΫδα ηερλεηΪο αληΫζιηςεο, αληηζηθσληζκνχ, 

θαη αληεπηζηξνθΪο  , κε πΫεζε αληΫζιηςεο 1 – 5 

bar, ζχλδεζε κε ζσιελΨθη PE 4x6 mm. 

20 100,00 2.000,00 

4 

ΒαιβΫδα Ωγρπζεο κε εκβαπηηδφκελν κΪθνο εληφο 

ηνπ ζσιΪλα ηξνθνδνζΫαο λεξνχ ηνπιΨρηζηνλ 

45mm Ωσο 62mm,, κΩγηζηε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο  

16 bar θαη ζηφκην ζχλδεζεο θαηΨιιειν γηα 

εχθακπηε ζσιΪλα PE 4x6mm. 

20 80,00 1.600,00 

                                                                                               ΠΛΝΙΝ 15.900,00 

                                                                                              ΦΞΑ 24%   3.816,00 

                                                                           ΠΛΝΙΝ + ΦΞΑ 24% 19.716,00 

 

Ν πποζθεπψμενορ εξοπλιζμψρ θα καλωπηεηαι απψ πιζηοποιηηικψ διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ ISO 

9001 και δωο (2) σπψνια εγγωηζη καλήρ λειηοςπγίαρ. Πε πεπίπηυζη μη ανηαπψκπιζηρ ζηην 

εγγωηζη σπψνος καλήρ λειηοςπγίαρ θα ανηικαθίζηαηαι άμεζα απψ νέο καινοωπιο εξοπλιζμψ. 

 

Ρν Ππλνιηθφ Θφζηνο ΞξνκΪζεηαο  αλΩξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15.900,00 € πλέον Φ.Ξ.Α. 24%. 
 
 
Ξαξαθαιψ γηα ηελ ιΪςε Απφθαζεο Έγθξηζεο θαη ηνπ Ρξφπνπ ΔθηΩιεζεο ηεο σο Ψλσ 

πεξηγξαθεΫζεο πεξηιεπηηθΨ πξνκΪζεηαο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 
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Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ  εηζΪγεζε ηνπ θ. ΑπνζηνιΫδε Ληθφιανπ. 
 

 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 
 

 Ρελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο κε πξφζθιεζε εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο ζχκθσλα κε ηηο 
ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο κειΩηεο γηα ηελ πξνκΪζεηα κε ηΫηιν: 

«Ξπομήθεια Γοζιμεηπικϊν ανηλιϊν σλυπίυζηρ και εξαπηημάηυν», 

(επηζπλΨπηεηαη θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο). 
 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  15.900,00 € (γηα ην Ωηνο 2018) ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α. 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη 3.816,00 ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2018. 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο  ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα 
βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α. 12.06 (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ) θαη ηνπ Θ.Α. 54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2018, 
φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 
 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηηο ζρεηηθΩο πηζηψζεηο. 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-28/30-1-2018. 

Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 

 
 

 

 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 

 

 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ΘηιθΫο 
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ΔΘΓΖΙΥΠΖ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

 

ΡΫηινο: ΞξνκΪζεηα Γνζηκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξΫσζεο θαη εμαξηεκΨησλ 
Παο αλαθνηλψλνπκε φηη  ε ΓΔΑ ΘηιθΫο   ζα δηελεξγΪζεη  ΔθδΪισζε ΔλδηαθΩξνληνο κε απεπζεΫαο 

αλΨζεζε, ηελ πξνκΪζεηα Γνζηκεηξηθψλ Αληιηψλ ΣισξΫσζεο θαη ΔμαξηεκΨησλ , γηα ηηο αλΨγθεο 

ρισξΫσζεο πφζηκνπ λεξνχ ζηα ΑληιηνζηΨζηα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 

Θαλοωνηαι οι ενδιαθεπψμενοι να ςποβάλοςν πποζθοπέρ ενηψρ επηά (7)  ημεπολογιακϊν 

ημεπϊν απψ ηην ανάπηηζη ηηρ παποωζαρ δηλαδή έυρ ηην   ………  .. - 02 - 2018  και ϊπα 

10:00πμ.. 

Ν ΦΨθεινο ΞξνζθνξΨο ζα πεξηΩρεη ην θΨθειν  Γηθαηνινγεηηθψλ ΠπκκεηνρΪο  θαη ηνλ θΨθειν 

ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο. 

Ν θΨθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ ΠπκκεηνρΪο ζα πεξηΩρεη : 

1. πεχζπλε δΪισζε ζηελ νπνΫα ζα δειψλεηαη φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο εΫλαη ζχκθσλνο  

κε ηηο ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ηεο παξνχζαο εθδΪισζεο ελδηαθΩξνληνο. 

2. πεχζπλε δΪισζε φπνπ ζα δειψλεηαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ  FAX, γηα 

επηθνηλσλΫα κε ηελ ΓΔΑ ΘηιθΫο. 

3. πεχζπλε δΪισζε φηη ε ρξνληθΪ δηΨξθεηα απφ ηελ εκΩξα ηεο παξαγγειΫαο  κΩρξη θαη ηελ 

παξΨδνζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ  ζηελ απνζΪθε ηεο ΓΔΑΘ δελ ζα μεπεξλΨ ηηο εΫθνζη εκΩξεο. 

4. ΑζθαιηζηηθΪ ελεκεξφηεηα. 

5. ΦνξνινγηθΪ ελεκεξφηεηα. 

6. ΞξνζπΩθηνπο – ΔγρεηξΫδηα ηνπ ΘαηαζθεπαζηΪ  απφ ηα νπνΫα ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν 

πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο πιεξνΫ ηηο  ηερληθΩο πξνδηαγξαθΩο ηεο ΔθδΪισζεο ΔλδηαθΩξνληνο. Ζ 

γιψζζα ησλ πξνζπΩθηνπο κπνξεΫ λα εΫλαη αγγιηθΪ εΫηε ειιεληθΪ. 

7. Ν πποζθεπψμενορ εξοπλιζμψρ θα καλωπηεηαι απψ πιζηοποιηηικψ διαζθάλιζηρ ποιψηηηαρ 

ISO 9001 και δωο (2) σπψνια εγγωηζη καλήρ λειηοςπγίαρ. Πε πεπίπηυζη μη ανηαπψκπιζηρ 

ζηην εγγωηζη σπψνος καλήρ λειηοςπγίαρ θα ανηικαθίζηαηαι άμεζα απψ νέο καινοωπιο 

εξοπλιζμψ. 

Ν ΦΨθεινο ΞξνζθνξΨο πνπ δελ ζα πεξηΩρεη φια ηα παξαπΨλσ ζα ζεσξεζεΫ απαξΨδεθηνο θαη δελ ζα 

αλνηρζεΫ ε αληΫζηνηρε ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ. 

Ζ ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ ζα εΫλαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκΩλν θΨθειν,  ζα αλαγξΨθεη ηνλ ηΫηιν 

«ΝηθνλνκηθΪ ΞξνζθνξΨ γηα πξνκΪζεηα δνζηκεηξηθψλ αληιηψλ ρισξΫσζεο θαη εμαξηεκΨησλ »  θαη ζα 

θΩξεη ππνγξαθΪ θαη ζθξαγΫδα ηνπ πξνζθΩξνληνο. 

Ζ απνζηνιΪ ησλ Ξξνζθνξψλ κπνξεΫ λα γΫλεη κε ηνπο εμΪο ηξφπνπο: 

 ΘαηΨζεζε  ΞξνζθνξΨο  ζηα γξαθεΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, 1ν ΣΙΚ ΘηιθΫο – Μεξφβξπζεο ( Ν θΨθεινο 

ΞξνζθνξΨο ζα θαηαηεζεΫ ζην Ξξσηφθνιιν) 

Ζ θαηΨζεζε  ηνπ ΦαθΩινπ ΞξνζθνξΨο  κπνξεΫ λα γΫλεη εΫηε απηνπξνζψπσο εΫηε κΩζσ εηαηξεΫαο 

ηαρπκεηαθνξψλ (courier).  

Ρν Ψλνηγκα ησλ θαθΩισλ Γηθαηνινγεηηθψλ ΠπκκεηνρΪο θαη αθνινχζσο ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ζα 

γΫλεη ηελ Ϋδηα εκΩξα (..-02-2018)  θαη ψξα 10:15πκ.. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξεπξΫζθνληαη 

ζην Ψλνηγκα ησλ θαθΩισλ Γηθαηνινγεηηθψλ ΠπκκεηνρΪο θαη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ. 

 

Ζ επιλογή ηος αναδψσος ηηρ ππομήθειαρ  θα γίνει με βάζη ηην σαμηλψηεπη ζςνολικά 

πποζθεπψμενη ηιμή, εθψζον ο πποζθεπψμενορ εξοπλιζμψρ είναι ζωμθυνορ με ηιρ Ρεσνικέρ 

Ξποδιαγπαθέρ ηηρ παποωζηρ  Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ. 

Όινο ν εμνπιηζκφο ζα παξαδνζεΫ ζηελ απνζΪθε ηεο ΓΔΑΘ θαη ην θφζηνο κεηαθνξΨο ζα βαξχλεη ηνλ 

ΑλΨδνρν ηεο πξνκΪζεηαο. 

Γηα λα εΫλαη επθνιφηεξνο ν Ωιεγρνο θαη ε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξΩπεη  λα 
ρξεζηκνπνηεζεΫ ην Ωληππν ηεο ΓΔΑΘ κε ηΫηιν Έληππν ΝηθνλνκηθΪο ΞξνζθνξΨο.  Έθαζηε 

πξνζθνξΨ ζα πξΩπεη λα αλαθΩξεηαη ζε φια ηα πιηθΨ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Ζ δαπάνη θα βαπωνει ηον Θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ 12.06. (ΙΝΗΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ), ψπος έσει τηθιζηεί ζσεηική πίζηυζη για ηο 2018. 
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ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ  
&  

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΙΗΘΝ ΞΝΠΝΡΖΠ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΠΛΝΙΝ 

1 

ΓνζηκεηξηθΪ αληιΫα ρισξΫσζεο ηχπνπ   

δηαθξΨγκαηνο κε κεραληθΪ θΫλεζε  Ϊ 

ειεθηξνκαγλεηηθΪ,   κε ειΨρηζηε   παξνρΪ  6 

ml/h ζε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο 1,2 bar θαη   

κΩγηζηε παξνρΪ 6,0 lt/h (140 

εκβνιηζκνχο/min ζηα 50 Hz) ζε πΫεζε 

ιεηηνπξγΫαο 10 bar. 

20 500,00 10.000,00 

2 

ΞνδνβαιβΫδα κε θΫιηξν αλαξξφθεζεο,  κε 

βαξΫδην θεξακηθφ,  κε αλεπΫζηξνθε βαιβΫδα, 

κε πισηΪξα ζηΨζκεο  θαη κε εχθακπην 

ζσιελΨθη αλαξξφθεζεο PE 4Σ6 mm. 

20 115,00 2.300,00 

3 

ΒαιβΫδα ηερλεηΪο αληΫζιηςεο, 

αληηζηθσληζκνχ, θαη αληεπηζηξνθΪο  , κε 

πΫεζε αληΫζιηςεο 1 – 5 bar, ζχλδεζε κε 

ζσιελΨθη PE 4x6 mm. 

20 100,00 2.000,00 

4 

ΒαιβΫδα Ωγρπζεο κε εκβαπηηδφκελν κΪθνο 

εληφο ηνπ ζσιΪλα ηξνθνδνζΫαο λεξνχ 

ηνπιΨρηζηνλ 45mm Ωσο 62mm,, κΩγηζηε πΫεζε 

ιεηηνπξγΫαο  16 bar θαη ζηφκην ζχλδεζεο 

θαηΨιιειν γηα εχθακπηε ζσιΪλα PE 4x6mm. 

20 80,00 1.600,00 

                                                                                               ΠΛΝΙΝ 15.900,00 

                                                                                              ΦΞΑ 24%   3.816,00 

                                                                           ΠΛΝΙΝ + ΦΞΑ 24% 19.716,00 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΙΗΘΝ ΞΝΠΝΡΖΠ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΝΠ 
ΠΛΝΙΝ 

1 

ΓνζηκεηξηθΪ αληιΫα ρισξΫσζεο ηχπνπ   

δηαθξΨγκαηνο κε κεραληθΪ θΫλεζε  Ϊ 

ειεθηξνκαγλεηηθΪ,   κε ειΨρηζηε   παξνρΪ  6 

ml/h ζε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο 1,2 bar θαη   κΩγηζηε 

παξνρΪ 6,0 lt/h (140 εκβνιηζκνχο/min ζηα 50 

Hz) ζε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο 10 bar. 

20   

2 

ΞνδνβαιβΫδα κε θΫιηξν αλαξξφθεζεο,  κε 

βαξΫδην θεξακηθφ,  κε αλεπΫζηξνθε βαιβΫδα, κε 

πισηΪξα ζηΨζκεο  θαη κε εχθακπην ζσιελΨθη 

αλαξξφθεζεο PE 4Σ6 mm. 

20   

3 

ΒαιβΫδα ηερλεηΪο αληΫζιηςεο, αληηζηθσληζκνχ, 

θαη αληεπηζηξνθΪο  , κε πΫεζε αληΫζιηςεο 1 – 5 

bar, ζχλδεζε κε ζσιελΨθη PE 4x6 mm. 

20   

4 

ΒαιβΫδα Ωγρπζεο κε εκβαπηηδφκελν κΪθνο εληφο 

ηνπ ζσιΪλα ηξνθνδνζΫαο λεξνχ ηνπιΨρηζηνλ 

45mm Ωσο 62mm,, κΩγηζηε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο  16 

bar θαη ζηφκην ζχλδεζεο θαηΨιιειν γηα εχθακπηε 

ζσιΪλα PE 4x6mm. 

20   
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                                                                                                        ΠΛΝΙΝ  

                                                                                                      ΦΞΑ 24%  

                                                                                   ΠΛΝΙΝ + ΦΞΑ 24%  

 

 

 

O ΞξνζθΩξσλ 

 

 

  

(ΠθξαγΫδα – πνγξαθΪ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ – ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΑ 

1) ΓΝΠΗΚΔΡΟΗΘΖ ΑΛΡΙΗΑ ΣΙΥΟΗΥΠΖΠ 

Ρωπορ Ανηλίαρ 
ΓηαθξαγκαηηθΪ δνζηκεηξηθΪ κε κεραληθΪ (βεκαηηθφο θηλεηΪξαο) Ϊ 

ειεθηξνκαγλεηηθΪ θΫλεζε δηαθξΨγκαηνο. 

Ρωπορ Θινηηήπα 
Βεκαηηθφο κε κεηαβιεηΪ ηαρχηεηα θαηΨζιηςεο Ϊ κε 

ειεθηξνκαγλεηηθΪ θΫλεζε θαη απηφκαηε εμαΩξσζε. 

Ζλεκηποκινηηήπαρ 
Βεκαηηθφο Ϊ κε ειεθηξνκαγλεηηθΪ θΫλεζε, κνλνθαζηθφο 100-240V, 

12 W, IP 65, κε θαιψδην ηξνθνδνζΫαο (1,5 m) θαη βχζκα ζνχθν. 

Ξαποσή 

ΔιΨρηζηε παξνρΪ 6 ml/h ζε πΫεζε ιεηηνπξγΫαο 1,2 bar θαη   κΩγηζηε 

παξνρΪ 6,0 lt/h (140 εκβνιηζκνχο/min ζηα 50 Hz) ζε πΫεζε 

ιεηηνπξγΫαο 10 bar. 

Οωθμιζη Ξαποσήρ 

 Manual mode 

 Contact mode 

Χειποκίνηηη: ζε ινγαξηζκηθΪ θιΫκαθα 0,1% (6 ml/h)  Ωσο 100% 

(6,0 lt/h), κΩζσ ηαρχηεηαο θαηΨζιηςεο. 

Αςηόμαηη: κε ζΪκα ηχπνπ παικνχ (επαθΪ ρσξΫο ηΨζε) γηα 

κεηαβνιΪ ηεο ηαρχηεηαο θαηΨζιηςεο κε αληΫζηνηρε παξνρΪ 0,0008 

Ωσο 0,81/παικφ. 

Πήμαηα ειζψδος πος μποπεί να 

δεσθεί 

1. Ξαικφ ζπρλφηεηαο εκβνιηζκνχ. 

2. ΔθθΫλεζε-θξΨηεζε απφ απφζηαζε. 

Πήμαηα εξψδος πος δίνει 

1. Ξαικφ γηα απηφκαηε ιεηηνπξγΫα (επαθΪ ρσξΫο ηΨζε). 

2. ΔπαθΪ βιΨβεο αληιΫαο. 

3. ΔπαθΪ εκβνιηζκνχ. 

4. ΔπαθΪ ρακειΪο ζηΨζκεο ρεκηθνχ (πνρισξηψδεο ΛΨηξην), κε 

ζΪκα θελνχ (γηα απηφκαηε δηαθνπΪ ζε πεξΫπησζε Ωιιεηςεο ρεκηθνχ  

(πνρισξηψδεο ΛΨηξην). 

Ακπίβεια Γοζιμέηπηζηρ ± 1%. 

Κέγιζηη Ξίεζη 10 bar. 

Κέγιζηη αναππψθηζη 
Έσο 6,0 m.w.c., (Ωσο 2,0 m.w.c., θαηΨ ηελ ιεηηνπξγΫα ηεο 

εμαΩξσζεο). 

Κέγιζηο Ηξϊδερ γποω Έσο 50 mPas. 

Θεπμοκπαζία Ανηλοωμενος 

γποω 
-10 νC Ωσο +45 νC. 

λικψ Θεθαλήρ PVC Ϊ PTFE (Teflon). 

λικψ Βαλβίδυν PVC / FKM / Ceramic. 

λικψ Ν-rings FKM. 

λικψ Γιαθπάγμαηορ PTFE (Teflon). 

Πηψμια ζωνδεζηρ 
Πηελ θαηΨζιηςε γηα εχθακπηε ζσιΪλα πνιπαηζπιελΫνπ PE (4x6 

mm,  6x9 mm,  9x12 mm) θαη PVC (4x6 mm, 6x12 mm) / ζηελ 
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αλαξξφθεζε γηα εχθακπηε ζσιΪλα πνιπαηζπιελΫνπ PE (4x6 mm,  

6x9 mm,  9x12 mm) θαη PVC (4x6 mm, 6x12 mm). 

Οεωμα αισμήρ 25 Α  θαη 230 V γηα 2 ms. 

Ροποθέηηζη 
Πε θΨζεηε Ϊ νξηδφληηα επηθΨλεηα κε πιαζηηθφ θηβψηην θαη πιαζηηθΪ 

βΨζε πνπ πεξηιακβΨλνληαη αλζεθηηθΨ ζε δηΨβξσζε. 

Θεπμοκπαζία Ιειηοςπγίαρ 0 νC Ωσο +45 νC. 

Ιειηοςπγία Βαλβίδαρ 
Ζ ιεηηνπξγΫα ηεο βαιβΫδαο ζα ζηακαηΨ απηφκαηα ζε πεξΫπησζε 

Ωιιεηςεο ρισξΫνπ ζην δνρεΫν. 

Ξιζηοποιηηικψ Θαηαλληλψηηηαρ 

(ISO) 

Ξηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ απφ επΫζεκα 

αλαγλσξηζκΩλν θνξΩα  πηζηνπνΫεζεο. 
 
 
 
 

2) ΠΟΓΟΒΑΛΒΙΓΑ – ΔΤΚΑΜΠΣΗ ΩΛΗΝΑ ΑΝΝΑΡΟΦΗΗ - ΠΛΩΣΗΡΑ 

Πνδνβαιβίδα 
Πεπιλαμβάνει θίληπο αναππόθηζηρ (0,8 mm) και 
ανεπίζηποθη βαλβίδα (με κεπαμική μπίλια). 

Πισηήξαο ηάζκεο Ενζωμαηωμένο, 2 ζημείων με απόζηαζη 60 mm. 

Γηαθόπηεο ηάζκεο Τύπος reed NO/NC, Max. 48 V, 0,5 A, 10 VA. 

Καιώδην 
2,0 έωρ 5,0 m με καηάλληλο θίρ για ζύνδεζη με ηην 

πποζθεπόμενη δοζιμεηπική ανηλία. 

Πηψμια ζωνδεζηρ 
Γηα εχθακπηε ζσιΪλα πνιπαηζπιελΫνπ PE (4x6 mm,  6x9 mm,  

9x12 mm) θαη PVC (4x6 mm, 6x12 mm).  

λικψ Ν-rings FKM / EPDM. 

Τιηθό Καηαζθεπήο PE (Πολςαιθςλένιο) ή PVC ή PTFE (Teflon). 

Τιηθό Καηαζθεπήο Βαξηδίνπ 
Από κεπαμικό ή ανοξείδωηο σάλςβα 316L πλήπωρ 
επικαλςμμένο από PTFE (Teflon). 

Ξαποσή Αναππψθηζηρ Max 60 l/h. 

 

 

 

 

3) ΓΗΑΦΟΑΓΚΑΡΗΘΖ ΒΑΙΒΗΓΑ ΡΔΣΛΖΡΖΠ ΑΛΡΗΘΙΗΤΖΠ, ΑΛΡΗΠΗΦΥΛΗΠΚΝ 

ΘΑΗ ΑΛΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ 

Ρωπορ Βαλβίδαρ ΓηαθξαγκαηηθΪ κε ειεχζεξν ξπζκηζκΩλν ειαηΪξην. 

Ροποθέηηζη Δθηφο αληιΫαο (ζηνλ ηνΫρν), ζηελ ζσιΪλα θαηΨζιηςεο. 

Ξίεζη Ανηίθλιτηρ 1 – 5 bar, αξρηθΪ ξχζκηζε εξγνζηαζΫνπ 3 bar. 

λικψ Γιαθπάγμαηορ PVC Ϊ NBR επελδεδπκΩλε κε PTFE (Teflon). 

λικψ Ν-rings Viton, EPDM. 

Πηψμια Πωνδεζηρ 
Γηα εχθακπηε ζσιΪλα πνιπαηζπιελΫνπ PE (4x6 mm,  6x9 mm,  

9x12 mm) θαη PVC (4x6 mm, 6x12 mm). 

Αζθάλεια Ιειηοςπγίαρ 

Πε πεξΫπησζε ππεξπΫεζεο (βνπισκΩλν ζσιελΨθη),  εΨλ ε 

δνζηκεηξηθΪ αληιΫα δελ Ωρεη δπλαηφηεηα λα ζηακαηΨεη απηφκαηα 

ηφηε ζα πξΩπεη ε βαιβΫδα ηερλεηΪο  αληΫζιηςεο λα ιεηηνπξγεΫ θαη σο 

αζθΨιεηα (αλαθνπθηζηηθΪ). 
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4) ΒΑΙΒΗΓΑ ΔΓΣΠΖΠ-ΘΔΠΖ ΔΓΣΠΖΠ ΠΔ ΠΥΙΖΛΥΠΖ ΚΔ ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΑ 
ΙΑΠΡΗΣΔΛΗΑ ΣΔΗΙΖ ΓΗΑ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΘΑΘΑΙΑΡΥΠΔΥΛ (ΑΙΑΡΥΛ) ΞΝ 

ΠΣΖΚΑΡΗΕΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΓΣΠΖ ΞΘΛΝ ΞΝΣΙΥΟΗΥΓΝΠ ΛΑΡΟΗΝ ΠΔ 
ΛΔΟΝ 

Ανεπίζηποθη Βαλβίδα 
Ρχπνπ κπΫιηαο (PVC/Viton/Glass) κε ειαηΪξην απφ 
Hastelloy C. 

Ππείπυμα Πωνδεζηρ-

Ροποθέηηζηρ 

Ρν ζπεΫξσκα ζχλδεζεο κε ηνλ θαηαζιηπηηθφ ζσιΪλα ζα 
εΫλαη αξζεληθφ  G ½”, εΫηε ζα θΩξεη θαηΨιιειν ζπζηνιηθφ 
εμΨξηεκα ζε G ½”. 

Ξίεζη Ιειηοςπγίαρ Max 16 bar ζε 20 oC, max 10 bar ζε 40 oC. 

Δμβαπηιζμένο Κήκορ 

Δληφο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζσιΪλα ηνπιΨρηζηνλ 45mm Ωσο 
62mm,  κε θαηΨιιεια ιαζηηρΩληα ρεΫιε ζην Ψθξν Ωγρπζεο  
γηα λα κελ ζπζζσξεχεη Ψιαηα θαηΨ ηελ ιεηηνπξγΫα 

Ωγρπζεο. 

Νλικψ Κήκορ 

ΔλαιιαθηηθΨ ζε πεξΫπησζε πνπ δελ θΩξεη ιαζηηρΩληα ρεΫιε 

ζην Ψθξν Ωγρπζεο ην κΪθνο ηεο ζα πξΩπεη  λα 
κεηαβΨιιεηαη Ωσο θαη 250mm γηα λα κπνξεΫ λα εηζΩξρεηαη 

Ωσο ην κΩζν ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζσιΪλα, θαη ζα θΩξεη ζην 
ζεκεΫν Ωγρπζεο θαηΨιιειν ιαζηηρΨθη αληεπηζηξνθΪο.   Θαη 
ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε Ωγρπζε ηνπ ρισξΫνπ ζην λεξφ, ζα 

γΫλεηαη ζην Ψθξν ηεο βαιβΫδαο πνπ βξΫζθεηαη εκβαπηηζκΩλν 
εληφο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ ζσιΪλα. 

λικψ Ν-rings Viton. 

Πηψμιο Πωνδεζηρ 

Ανηλοωμενος γποω 

Γηα εχθακπηε ζσιΪλα πνιπαηζπιελΫνπ PE (4x6 mm,  6x9 

mm,  9x12 mm) θαη PVC (4x6 mm, 6x12 mm). 
 

Ρψπορ παπάδοζηρ  

Όια ηα πιηθΨ ζα εΫλαη παξαδνηΩα ζηελ απνζΪθε ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 

 

ΘΔΚΑ 7Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-29/30-1-2018. 

Ξαπασϊπηζη ημήμαηορ ηος ΝΡ Γ414 για ηο ςθιζηάμενο Α/Π λςμάηυν 
νοζοκομείος Θιλκίρ.  

 
Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΒΓΝΚΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ Ϋδηα ηελ πξφεδξν, ε νπνΫα Ωζεζε ππφςε ηνπ 

Γ.Π. ηελ παξαρψξεζε ηκΪκαηνο ηνπ ΝΡ Γ414 γηα ην πθηζηΨκελν Α/Π ιπκΨησλ λνζνθνκεΫνπ 
ΘηιθΫο, ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

Ρν 1995 ζην πΫζσ κΩξνο ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ ΘηιθΫο, θαηαζθεπΨζηεθε αληιηνζηΨζην ιπκΨησλ, ζην 
νπνΫν παξνρεηεχνληαη ηα ιχκαηα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ θαη κε αληιεηηθΨ ζπγθξνηΪκαηα νδεγνχληαη 

ζηελ εγθαηΨζηαζε επεμεξγαζΫαο ιπκΨησλ. ΔΫλαη εγθαηεζηεκΩλα ν ειεθηξηθφο πΫλαθαο θαη Ωλα 
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο θαη ζην ππφγεην ππΨξρεη δεμακελΪ ππνδνρΪο βνζξνιπκΨησλ θαη δπν 

αληιεηηθΨ ζπγθξνηΪκαηα. 
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Κε δεδνκΩλε ηελ επΩθηαζε ηνπ ζρεδΫνπ πφιεσο ζηε ζπγθεθξηκΩλε ζΩζε, δεκηνπξγΪζεθε ην 
Ν.Ρ.  Γ414, ην νπνΫν Ωρεη ραξαθηεξηζζεΫ σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο (Θ.Σ.). ΔΫλαη ηδηνθηεζΫα ηνπ 

ΓΪκνπ ΘηιθΫο, γη’ απηφ πξνηεΫλεηαη λα γΫλεη εηζΪγεζε ηεο ΓΔΑΘ πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην 
ηνπ ΓΪκνπ, γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ 473,34 η.κ. ηνπ αλσηΩξσ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ Ωθηαζε πεξηιακβΨλεη ην θηΪξην θαη πεξηκεηξηθΨ ρψξν ηΩηνησλ δηαζηΨζεσλ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ηα κεραλΪκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηε ιεηηνπξγΫα ηνπ 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ  εηζΪγεζε ηεο πξνΩδξνπ. 
 

 Λα δηαβηβαζηεΫ ε παξνχζα απφθαζε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ΘηιθΫο, γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ ηκΪκαηνο 437,34 ηκ ηνπ ΝΡ Γ414 γηα ην πθηζηΨκελν Α/Π ιπκΨησλ 
ΛνζνθνκεΫνπ ΘηιθΫο. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-29/30-1-2018. 
 
 

 

ΘΔΚΑ 8ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-30/30-1-2018. 

Έγκπιζη μελέηηρ, ηεςσϊν δημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ςπηπεζίαρ: 
«ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ» 

πποχπολογιζμψρ 49.600,00€ (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Ξ.Α.). 

Ζ  Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΝΓΓΝΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο Ωζεζε 
ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΑπνζηνιΫδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ ηεο 

Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε κειΩηεο, ηεπρψλ δεκνπξΨηεζεο 
θαη Ωγθξηζε δαπΨλεο ηεο ππεξεζΫαο: «ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΔΡΝΠ 

2018», πξνυπνινγηζκνχ 00€, ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο : 

 

ΣΔΥΝΗΚH ΔΚΘΔΖ 

 
θνπφο ηνπ αλσηέξσ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. 
Κηιθίο κε ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ηεο ππεξεζίαο: «ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΩΝ», ηεο νπνίαο ε πεξηγξαθή θαη ηα νπζηψδε 
ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 
 

α) Για τις αποφράξεις φρεατίων: 
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1) Ζ απφθξαμε ηνπ εθάζηνηε θξεαηίνπ απνρέηεπζεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

1) Εξαγωγι κεφαλισ (καπάκι) φρεατίου 
2) Κακαριςμόσ με αναρρόφθςθ εςωτερικά του φρεατίου όλων των υπαρχόντων φερτϊν 
αντικειμζνων (άμμοσ, ξφλα, πζτρεσ, χαρτιά, κλπ.)  
3) Απόφραξθ όλων των εξόδων του φρεατίου ςε απόςταςθ τουλάχιςτον πενιντα μζτρων και μζχρι το 
επόμενο φρεάτιο. 
4) Πλφςιμο με νερό εςωτερικά του φρεατίου. 
5) Επανατοποκζτθςθ τθσ κεφαλισ (καπάκι) του φρεατίου. 
 
2) Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί απφ Δπηρείξεζε ή Ηδηψηε ν νπνίνο 
ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
α) Έλα   Μεράλεκα   Έξγσλ   ηχπνπ απνθξαθηηθφ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 
• Αληιία πηέζεσο παξνρήο απφ 280 έσο 330 lit/min θαη πίεζεο 160 bar ηνπιάρηζηνλ. 
•  Αληιία αλαξξφθεζεο παξνρήο 4‟‟ ηνπιάρηζηνλ. 
•  Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαζαξνχ λεξνχ 5 m3 θαη αθαζάξησλ 6 m3. 
•  2 ιάζηηρα θαζαξηζκνχ παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1‟‟ θαη ½‟‟. 
 
β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ηα κεραλήκαηα πνπ 
δηαζέηεη ηεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηχπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ φπνπ ζα θαίλεηαη 
μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. 
γ)Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ)Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 
θαη νρήκαηα. 
ε)Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη 
ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  
απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   
λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη αζθάιεηαο. 

ζη) Ζ πιεξσκή ηεο θάζε απφθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηειεθσληθφ ή έγγξαθν 
αίηεκα πνιίηε πφιεο θαη νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
ζεσξείηαη έγθπξε ε απφθξαμε θξεαηίνπ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή 
επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απφθξαμε 
θξεαηίνπ πξνο πιεξσκή. 

 

β) Γηα ηνπο θαζαξηζκνχο ησλ αληιηνζηαζίσλ  
1) ηα κεγάια θαη κηθξά αζηηθά θέληξα (πφιεηο) θαζψο θαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο νηθηζκνχο 
(ρσξηά), ν θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ γίλεηαη ζηηο Δ.Δ.Λ. (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ 
Λπκάησλ). Ζ φδεπζε ησλ ιπκάησλ πξνο ηηο Δ.Δ.Λ. φηαλ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο 
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (θιίζεηο), γίλεηαη απφ ελδηάκεζα θαηαζθεπαζκέλα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ 
(δεμακελέο ζπιινγήο ιπκάησλ ηκεκάησλ ή πεξηνρψλ). Σα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ απνηεινχληαη 
απφ ηα θάησζη ηκήκαηα: 

1) Οηθνδνκηθά (κπεηφ, ηνίρνη, θξεάηηα, δεμακελή θιπ) 

2) Ζ/Μ Δμνπιηζκφ (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, Αληιίεο, Ζ/Ε (Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο), Σχκπαλν ή 
Ξέζηξν (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm, νδεγνί αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο αληιηψλ, 
θινηέξ θιπ). 
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Λφγσ ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο (24σξε θαη ζε εηήζηα βάζε) ιεηηνπξγίαο απηψλ, 
ζπζζσξεχνληαη ζηελ δεμακελή δηάθνξα θεξηά αληηθείκελα <6 mm (ηξίρεο, πέηξεο, μχια, άκκνο 
θιπ), κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζαξηζκφο. Ο θαζαξηζκφο 
απηφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
α) Φξάμηκν θεληξηθνχ αγσγνχ εηζφδνπ ιπκάησλ κε ηελ ρξήζε θαηαιιήινπ κπαινληνχ (θνχζθσκα 
κε αέξα) αλάινγεο δηαηνκήο. 
β) Δθθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ιχκαηα) ηεο δεμακελήο απφ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηεζηεκέλεο 
αληιίεο αλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεηάδεηαη εθεδξηθή 
ππνβξχρηα αληιία θαηάιιειεο παξνρήο ή ε ρξήζε απνθξαθηηθνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληιία 
αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο παξνρήο. Ζ απφξξηςε ηεο ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο 
γίλεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ), γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία. 
γ) Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε OFF). Καηάβαζε 
έκπεηξνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ εληφο ηεο δεμακελήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ κήθνπο θιίκαθαο 
(ζθάια) θαη κέζσλ πξνθχιαμεο απηνχ (θξάλνο, κάζθα θιπ). πιινγή κε ηελ ρξήζε θηπαξηψλ θαη 
ζθαπαλψλ ζε ζσξνχο φισλ ησλ <6 mm θαζηδαλφλησλ θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (ηξίρεο, πέηξεο, μχια, 
άκκνο θιπ), ζε δηάθνξα ζεκεία ζην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαη αλαξξφθεζε απηψλ (ζσξψλ) κε 
ηελ ρξήζε απνθξαθηηθνχ, εθνδηαζκέλνπ κε αληιία αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο παξνρήο. Πιχζηκν 
θαη θαζαξηζκφο ηνίρσλ, δαπέδνπ, θξεαηίνπ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ, νδεγψλ αλέιθπζεο θαη 
θαζέιθπζεο αληιηψλ, νδεγνχ εγθαηεζηεκέλσλ θινηέξ θιπ, κε ηαπηφρξνλε αλαξξφθεζε απφ ην 
ππάξρνλ απνθξαθηηθφ. 
δ) Αλάβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην δάπεδν ηεο δεμακελήο ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη 
θαζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν απηνχ. Καζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν ηνπ ηπκπάλνπ ή 
μέζηξνπ (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm). Απνθαηάζηαζε παξνρήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε ON). 
ε) Αθαίξεζε ηνπ κπαινληνχ( μεθνχζθσκα) αλάινγεο δηαηνκήο απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ εηζφδνπ 
ιπκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απηνχ. 
 
2) Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί απφ Δπηρείξεζε ή Ηδηψηε ν νπνίνο 
ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
 
α) Έλα βπηηνθφξν φρεκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
• Αληιία πηέζεσο αλαξξφθεζεο – θαηάζιηςεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1560 m3/h , 
39 Kw (52,3 HP),1500 rpm. 
• Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο αθαζάξησλ ηνπιάρηζηνλ 22 m3 
• σιήλεο αλαξξφθεζεο δηαηνκήο 2 ½ ‟‟ θαη 3 ½ ‟‟   
 
β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ηα κεραλήκαηα πνπ 
δηαζέηεη ηεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηχπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ φπνπ ζα θαίλεηαη 
μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. 
γ)Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ)Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 
θαη νρήκαηα. 
ε)Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη 
ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  
απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   
λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη αζθάιεηαο. 
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ζη) Ζ πιεξσκή ηεο θάζε απφθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηειεθσληθφ ή έγγξαθν 
αίηεκα πνιίηε πφιεο θαη νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
ζεσξείηαη έγθπξε ε απφθξαμε θξεαηίνπ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή 
επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απφθξαμε 
θξεαηίνπ πξνο πιεξσκή. 

 

 

Ζ δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο έηνπο 2018 ζηνλ Κ.Α.Γ.: 61.93.19 & 54.00.29 θαη εθηηκάηαη φηη 

ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ:  49.600,00 € κε Φ.Π.Α . 

 
 
ρεηηθφ CPV: 90913200-2 (Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ δεμακελψλ) 
                      90640000-5 (Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ & εθθέλσζεο θξεαηίσλ ππνλφκσλ) 
 
 
 
Παξαθαιψ γηα ηελ ιήςε Απφθαζεο Έγθξηζεο θαη ηνπ Σξφπνπ Δθηέιεζεο ηεο σο άλσ 
πεξηγξαθείζεο πεξηιεπηηθά Τπεξεζίαο.  
 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ,  
 

 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ εηζΪγεζε ηνπ θ. ΑπνζηνιΫδε Ληθφιανπ. 

 

 Ρελ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ ζπληΨρζεθε απφ ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο. 

 

 Ρελ Ωγθξηζε κειΩηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξΨηεζεο ηεο ππεξεζΫαο κε ηΫηιν : «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ 
ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΦΟΔΑΡΗΥΛ», κε ηελ δηαδηθαζΫα ηνπ 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ Αξ. κειΩηε Κ3/2018πνπ ζπληΨρζεθε απφ 
ηελ Ρ.. ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 

 ΔγθξΫλεη ηηο ΡερληθΩο ΞξνδηαγξαθΩο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο ΓηαθΪξπμεο ηεο 
ππεξεζΫαο κε ηΫηιν : «ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 
ΦΟΔΑΡΗΥΛ»(ΔπηζπλΨπηεηαη θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο παξνχζεο). 

 

 Γεζκεχεη πΫζησζε 40.000,00 € ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α.61.93.19 (ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ & 
ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ & ΦΟΔΑΡΗΥΛ) θαη 9.600,00 € ζε 

βΨξνο ηνπ Θ.Α. 54.00.29 (ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 
2018. 

 

 ΔμνπζηνδνηεΫ ηελ πξφεδξν ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ππνγξαθΪ ηεο ζρεηηθΪο ζχκβαζεο. 
 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζΫαο ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο θαη ζα 

βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 61.93.19 (ΑΞΝΦΟΑΜΔΗΠ & ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΗ 
ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ ΙΚΑΡΥΛ &ΦΟΔΑΡΗΥΛ)θαη Θ.Α.54.00.29(ΦΞΑ ΓΑΞΑΛΥΛ-ΔΜΝΓΥΛ), 
ηνπ νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2018, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ δαπΨλε. 
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  Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηελ ζρεηηθΪ πΫζησζε. 
 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-30/30-1-2018. 

Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 

 

 

 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ΘηιθΫο 
 

 
 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖΑΝΟΗΥΣΖΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤΤΠΖΡΔΗΑ
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ: 
«ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ 
ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 

 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ (Κ.Α.Γ.:61.93.19, 54.00.28) 

Αξ. Μειέηεο: Μ3/2018 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 49.600,00€ (κε Φ.Π.Α.) 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 Τ Ν Ο Π Σ Η Κ Ο Τ  Γ Η Α Γ Χ Ν Η  Μ Ο Τ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Τ  Π  Ζ  Ρ  Δ    Η  Α    

 
Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ)  

 

δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 
ηελ κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ  επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία: 

 
«ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 

 
Πξνυπνινγηζκνχ:49.600,00 Δπξψ (κε Φ.Π.Α.), 

1) ΟκάδαΑ:32.736,00Δπξψ (κε Φ.Π.Α.), 
2) ΟκάδαΒ:16.864,00 Δπξψ (κε Φ.Π.Α.) 
 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟147)θαη 
β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο-εξγαζίαο.  
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Άξζξν1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο– Αλαζέηνπζα Αξρή- ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 
1.1 Αλαζέηνπζα αξρή: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ , ( 

Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ )  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, 
( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ )  

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( 
Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ )  

1.4 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

1.5 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 
Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α)ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

β)ε  ππεχζπλεδήισζεηνπάξζξνπ79παξ.2λ4412/2016.  

γ)ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

δ)ν πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

ε)ην ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο, 

ζη)ε εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

δ) ην ηεχρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, 

ε) ε ηερληθή κειέηε, 

ζ)ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
επί φισλ ησλ αλσηέξσ 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 
5ΔΤΡΧ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Οη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. Οη 
ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα 
θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην 
δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία 
κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ 
ήηδησηηθψλεηαηξεηψλκεηαθνξάοαιιεινγξαθίαοθαηρσξίολαθέξεηεπζχλεγηαηελέγθαηξεάθημε ηνπο ζηνλ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Οδφο : 1ν ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 

Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330, 25053 

Telefax : 2341029320 

E-mail : biol@deyak.gr 
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ελδηαθεξφκελν1.Δπηπξφζζεηα πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο  …/…./2018, ζηελ ηζηνζειίδα www.deyak.gr. 
Γηα λα ππνβάιινπλ φκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξφκελνη , ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ ην ζθξαγηζκέλν 
έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ ,1ν ρικ. Κηιθίο -
Ξεξφβξπζεο,T.K. 61100, Κηιθίο, ππεχζπλνο θ. Απνζηνιίδεο Νηθφιανο (Γηπι. Υεκηθφο Μεραληθφο M.Sc) , ηει. 
2341029330 / 2341025053.  
 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή 
ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 
 

2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν  ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

 

Γηα ηελ Τπεξεζία:  
 

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 
 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 
 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο …/… /2018 

 

3. Ο εληαίνο θάθεινο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηφο θαη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
α)μερσξηζηφζθξαγηζκέλνθάθειν,κεηελέλδεημε«Γηθαηνινγεηηθάπκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24,  

β)μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» , θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 θαη 

γ)μερσξηζηφ σφραγισμένο θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ επί ποινή αποκλεισμού), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

Οη ηξείο  (3 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

4. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

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

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ – Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε –  
χλαςε ζχκβαζεο – Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 
 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο -Έγθξηζε πξαθηηθνχ.  
α)Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαοηνπάξζξνπ18ηεο παξνχζαο. 

β)Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηά ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη 
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έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ 
ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο», κνλνγξάθνληαη δε 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην απηφ αλά θχιιν. ηελ ζπλέρεηα 
ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
Γηαθήξπμεο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. ηε ζπλέρεηα θαηαρσξνχληαη ζην Πξαθηηθφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη επζχο ακέζσο κε ην πέξαο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο  .  

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 
επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ 
Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έλα κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε νπνία θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο .  

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ λ. 4412/2016 .  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο. 
α)Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, ΓΔΚΑ (10)εκεξψλ, 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 

i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

iii) Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21,22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

 

4.3 Δλζηάζεηο.  
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 
δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν127ηνπ Ν.4412/2016,σοεμήο : 

α)Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

β)Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε(5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 
ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα(10)εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
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Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο –πκθσλεηηθφ– εηξά ηζρχνο. 
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 316 ηνπλ.4412/2016. 

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

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

4. Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο 

5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

6. Οη ηερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο 

7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή(Σ.Π.) 

8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο 

10. Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο  

 
Άξζξν6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

6.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   

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

 
Άξζξν7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 201/24/Ε 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών 
του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και οριςμόσ των μελών 
τουσ με κλόρωςη»,i 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 176  ν. 3669/2008 
(Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σύπο 
και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )ii 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ.  117384/26-10-2017  Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που 
αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών ςυναφών 
επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και 
διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ 
και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ 
λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     καταςτρατηγόςεων κατϊ τη 
διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 
διαςταύρωςη των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 
«Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων 
ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινή απόφαςη των 
Τπουργών Ανάπτυξησ και Επικρατείασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικϊ για την 
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τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το Ν.3414/2005’’, iii, καθώσ και η απόφαςη του 
Τφυπουργού Οικονομίασ και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών 
ςτισ οπούεσ λειτουργούν εξωχώριεσ εταιρύεσ”. 

 
7.3 Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθέμενησ Αξίασ». 

 

 
7.4 Οι ςε εκτέλεςη των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείςεσ κανονιςτικέσ πράξεισ, καθώσ και λοιπέσ διατάξεισ που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικά τεύχη τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των 
διατάξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιοσ που διέπει την ανάθεςη και εκτέλεςη του έργου τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ, έςτω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

 

 

 
Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

8.1 Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ(Κ.Α.Γ.:61.93.19& 54.00.29)θαη ππφθεηηαη ζηηο 
θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θξάηεζεοχςνπο0,06%ππέξησλιεηηνπξγηθψλαλαγθψληεο 
ΔληαίαοΑλεμάξηεηεοΑξρήοΓεκνζίσλπκβάζεσλ,ζχκθσλακεηνάξζξν4παξ. 3ηνπΝ.4013/2011. 

8.2 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ ηκεκαηηθή κεληαία παξάδνζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 200, 
παξ.4, ζεκείν α) ηνπ λ. 4412/2016 θαη κεηά  απφ ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ην ίδην 
άξζξν ηνπ λ. 4412/2016 νξίδεη.   

8.3 Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ. 

 
Άξζξν9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο …/…/2018 

 
Άξζξν 10:Σεθκήξηναπφηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Ζππνβνιήπξνζθνξάοζηνλδηαγσληζκφαπνηειείηεθκήξηνφηηνδηαγσληδφκελνοέρεηιάβεηπιήξεγλψζε 
απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο 
πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

 

 
 

Άξζξν11:Σίηινο,πξνυπνινγηζκφο,ηφπνο,πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπεξεζίαο. 

 
11.1. Σίηινο ηεο ππεξεζίαο.  

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 

 

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 
 

11.2. Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο.  
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαοαλέξρεηαηζε:49.600,00Δπξψ, κε ΦΠΑ 
24%, 

ΟκάδαΑ:32.736,00Δπξψ, κε ΦΠΑ 24%, 

ΟκάδαΒ:16.864,00Δπξψ, κε ΦΠΑ 24% 

 
11.3 Σφπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο.  

ΟΛΔ ΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 
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11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ππεξεζία: 
«ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 
θαη αλαιχεηαη  σο αθνινχζσο: 
 

α) Ομάδα Α 

1) Ζ απφθξαμε ηνπ εθάζηνηε θξεαηίνπ απνρέηεπζεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

6) Εξαγωγι κεφαλισ (καπάκι) φρεατίου 
7) Κακαριςμόσ με αναρρόφθςθ εςωτερικά του φρεατίου όλων των υπαρχόντων φερτϊν 

αντικειμζνων (άμμοσ, ξφλα, πζτρεσ, χαρτιά, κλπ.)  
8) Απόφραξθ όλων των εξόδων του φρεατίου ςε απόςταςθ τουλάχιςτον πενιντα μζτρων και μζχρι 
το επόμενο φρεάτιο. 
9) Πλφςιμο με νερό εςωτερικά του φρεατίου. 
10) Επανατοποκζτθςθ τθσ κεφαλισ (καπάκι) του φρεατίου. 
 
2) Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί απφ Δπηρείξεζε ή Ηδηψηε ν νπνίνο 
ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
α) Έλα   Μεράλεκα   Έξγσλ   ηχπνπ απνθξαθηηθφ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : 
• Αληιία πηέζεσο παξνρήο απφ 280 έσο 330 lit/min θαη πίεζεο 160 bar ηνπιάρηζηνλ. 
•  Αληιία αλαξξφθεζεο παξνρήο 4‟‟ ηνπιάρηζηνλ. 
•  Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο θαζαξνχ λεξνχ 5 m3 θαη αθαζάξησλ 6 m3. 
•  2 ιάζηηρα θαζαξηζκνχ παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1‟‟ θαη ½‟‟. 

 

β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ηα κεραλήκαηα πνπ 
δηαζέηεη ηεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηχπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ φπνπ ζα θαίλεηαη 
μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. 
γ)Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ)Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 
θαη νρήκαηα. 
ε)Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη 
ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  
απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   
λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη αζθάιεηαο. 

ζη) Ζ πιεξσκή ηεο θάζε απφθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηειεθσληθφ ή έγγξαθν 
αίηεκα πνιίηε πφιεο θαη νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
ζεσξείηαη έγθπξε ε απφθξαμε θξεαηίνπ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή 
επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απφθξαμε 
θξεαηίνπ πξνο πιεξσκή. 

β) Οκάδα Β 

1) ηα κεγάια θαη κηθξά αζηηθά θέληξα (πφιεηο) θαζψο θαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο νηθηζκνχο 
(ρσξηά), ν θαζαξηζκφο ησλ ιπκάησλ γίλεηαη ζηηο Δ.Δ.Λ. (Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ 
Λπκάησλ). Ζ φδεπζε ησλ ιπκάησλ πξνο ηηο Δ.Δ.Λ. φηαλ δελ ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο 
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πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (θιίζεηο), γίλεηαη απφ ελδηάκεζα θαηαζθεπαζκέλα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ 
(δεμακελέο ζπιινγήο ιπκάησλ ηκεκάησλ ή πεξηνρψλ). Σα Αληιηνζηάζηα Λπκάησλ απνηεινχληαη 
απφ ηα θάησζη ηκήκαηα: 

3) Οηθνδνκηθά (κπεηφ, ηνίρνη, θξεάηηα, δεμακελή θιπ) 

4) Ζ/Μ Δμνπιηζκφ (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο, Αληιίεο, Ζ/Ε (Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο), 
Σχκπαλν ή Ξέζηξν (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm, νδεγνί αλέιθπζεο 
θαη θαζέιθπζεο αληιηψλ, θινηέξ θιπ). 

Λφγσ ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο (24σξε θαη ζε εηήζηα βάζε) ιεηηνπξγίαο απηψλ, 
ζπζζσξεχνληαη ζηελ δεμακελή δηάθνξα θεξηά αληηθείκελα <6 mm (ηξίρεο, πέηξεο, μχια, άκκνο 
θιπ), κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζαξηζκφο. Ο θαζαξηζκφο 
απηφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 
α) Φξάμηκν θεληξηθνχ αγσγνχ εηζφδνπ ιπκάησλ κε ηελ ρξήζε θαηαιιήινπ κπαινληνχ (θνχζθσκα 
κε αέξα) αλάινγεο δηαηνκήο. 
β) Δθθέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ιχκαηα) ηεο δεμακελήο απφ ηηο ππάξρνπζεο εγθαηεζηεκέλεο 
αληιίεο αλ είλαη ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεηάδεηαη εθεδξηθή 
ππνβξχρηα αληιία θαηάιιειεο παξνρήο ή ε ρξήζε απνθξαθηηθνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληιία 
αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο παξνρήο. Ζ απφξξηςε ηεο ζπλνιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο 
γίλεηαη ζηελ πιεζηέζηεξε Δ.Δ.Λ. (Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ), γηα πεξαηηέξσ 
επεμεξγαζία. 
γ) Γηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε OFF). Καηάβαζε 
έκπεηξνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ εληφο ηεο δεμακελήο κε ρξήζε θαηάιιεινπ κήθνπο θιίκαθαο 
(ζθάια) θαη κέζσλ πξνθχιαμεο απηνχ (θξάλνο, κάζθα θιπ). πιινγή κε ηελ ρξήζε θηπαξηψλ θαη 
ζθαπαλψλ ζε ζσξνχο φισλ ησλ <6 mm θαζηδαλφλησλ θεξηψλ αληηθεηκέλσλ (ηξίρεο, πέηξεο, 
μχια, άκκνο θιπ), ζε δηάθνξα ζεκεία ζην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαη αλαξξφθεζε απηψλ 
(ζσξψλ) κε ηελ ρξήζε απνθξαθηηθνχ, εθνδηαζκέλνπ κε αληιία αλαξξφθεζεο θαηάιιειεο 
παξνρήο. Πιχζηκν θαη θαζαξηζκφο ηνίρσλ, δαπέδνπ, θξεαηίνπ εγθαηεζηεκέλσλ αληιηψλ, νδεγψλ 
αλέιθπζεο θαη θαζέιθπζεο αληιηψλ, νδεγνχ εγθαηεζηεκέλσλ θινηέξ θιπ, κε ηαπηφρξνλε 
αλαξξφθεζε απφ ην ππάξρνλ απνθξαθηηθφ. 
δ) Αλάβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην δάπεδν ηεο δεμακελήο ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη 
θαζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν απηνχ. Καζαξηζκφο κε ηαπηφρξνλν πιχζηκν ηνπ ηπκπάλνπ ή 
μέζηξνπ (δηαρσξηζκφο θεξηψλ αληηθεηκέλσλ >6 mm). Απνθαηάζηαζε παξνρήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο (Ζιεθηξηθφο Πίλαθαο ζε θαηάζηαζε ON). 
ε) Αθαίξεζε ηνπ κπαινληνχ( μεθνχζθσκα) αλάινγεο δηαηνκήο απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ εηζφδνπ 
ιπκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο απηνχ. 
 
2)Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία-εξγαζία κπνξεί λα  εθηειεζζεί απφ Δπηρείξεζε ή Ηδηψηε ν νπνίνο 
ζα δηαζέηεη ηα θάησζη:  
 
α) Έλα βπηηνθφξν φρεκα κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

•Αληιία πηέζεσο αλαξξφθεζεο – θαηάζιηςεο παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1560 m3/h ,39 Kw 
(52,3 HP),1500 rpm. 
•Υσξεηηθφηεηα δεμακελήο αθαζάξησλ ηνπιάρηζηνλ 22 m3 
•σιήλεο αλαξξφθεζεο δηαηνκήο 2 ½ ‟‟ θαη 3 ½ ‟‟   
 

β) Να πξνζθνκίζεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ηα κεραλήκαηα πνπ 
δηαζέηεη ηεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο - ρξήζεο ή ηελ Έγθξηζε ηχπνπ Μεραλήκαηνο Έξγσλ φπνπ ζα θαίλεηαη 
μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 
θσηναληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζηή ηνπ απνθξαθηηθνχ κεραλήκαηνο. 
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γ)Δίλαη ππνρξεσκέλνο εληφο 24 σξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζηελ 
εθηέιεζε ησλ αλαηηζεκέλσλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 
δ)Δίλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ θαη νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ θαζψο θαη γηα ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο 
θαη νρήκαηα. 
ε)Αθφκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αλ ην πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηα νρήκαηα, κεραλήκαηα θαη 
ινηπά κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,  πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα  
απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία,  θαζψο  θαη αλ εθαξκφδνληαη   ηα   πξνβιεπφκελα   απφ   ηελ   
λνκνζεζία   κέηξα   πξνζηαζίαο   θαη αζθάιεηαο. 

ζη) Ζ πιεξσκή ηεο θάζε απφθξαμεο θξεαηίνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηειεθσληθφ ή έγγξαθν 
αίηεκα πνιίηε πφιεο θαη νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα 
ζεσξείηαη έγθπξε ε απφθξαμε θξεαηίνπ. Σν άλνηγκα θαη ην θιείζηκν πξνεγνπκέλσλ ή 
επνκέλσλ θξεαηίσλ πιελ ηνπ απνθξαγκέλνπ θξεαηίνπ δελ ζα ζεσξείηαη απφθξαμε 
θξεαηίνπ πξνο πιεξσκή. 

 

 
Άξζξν 12:Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, νξίδεηαη ζε δψδεθα(12) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 219 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηελ 

δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ, δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθ‟ φζνλ 

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

 
Άξζξν 13:Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

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

13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα  ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζε ζθξαγηζκέλα θαη 
αξηζκεκέλα έληππα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  
Ζ πξνζθνξά δίλεηαη ζε € , ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ππεξεζίαο: 

«ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΡΔΑΣΗΧΝ» 
α. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

β. Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν 14:ΚξηηήξηνΑλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα 311παξ.1λ.4412/2016 . 

 
Άξζξν 15:Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

15.1 Ζ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 
1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016.  
 

Άξζξν16:Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 
16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

 
Άξζξν 17:Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 
παξ.1β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξίο Φ.Π.Α. 
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79 

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ ππεξεζία, πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016 .  

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε(θνηλνπξαμία),φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαοαξρήοαιιειέγγπαθαηεηονιφθιεξνλκέρξηπιήξνποεθηέιεζεοηεο ζχκβαζεο. 

 
Άξζξν17 Α:Έθδνζεεγγπεηηθψλ. 

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

Άξζξν 18:Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη 
ε…. / …. /2 0 18 ,εκέξα……. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 πκ. 

 

Άξζξν 19:Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα Έ Ξ Η  ( 6 )  κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20:Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη θέξεη θσδηθφ ΥΥΥΥΥ, θαζψο θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, (www.deyak.gr). 

 
 
 
 

 
 

Άξζξν 21:Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
γλσζηηθφ αληηθείκελν ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΚΔΝΩΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΦΡΑΞΔΩΝ θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε 

θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο 

I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο.  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 

21.2 Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

21.3 Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 254 θαη ηεο παξ. 1 

(ε) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε 

πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
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Άξζξν22:Κξηηήξηα επηινγήο. 
Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016 πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 
1. Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

φηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηά δηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
α)ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν2 ηεο απφθαζεο – πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο 
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

β)δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαηζηνάξζξν3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997,ζ.1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 
2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003,ζ.54),θαζψο θαη φπσο 
νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ)απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1θαη3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο 
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4απηήο, 

ε)λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
26

εο
Οθησβξίνπ2005,ζρεηηθάκεηελπξφιεςεηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
(ΔΔL309ηεο25.11.2005,ζ.15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008(Α΄166), 

ζη)παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο 
– πιαίζην2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα)ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

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

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ),νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 

3. Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α)έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

(β)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
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πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

(γ)ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ)εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε)εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά 
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48ηνπλ.4412/2016, δελ κπνξεί 
λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα, 

(ζη)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απφ δεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

(ε)εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ)Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

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

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

 
Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

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

 
Άξζξν 23:Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

23.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλε Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 
 

[Β]Γηα ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 θαη 235ηνπλ. 4412/2016: 
Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ, 
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 
επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α)δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ22 Α ηεο παξνχζαο, 

 

β)πιεξνίηαζρεηηθάθξηηήξηαεπηινγήοηανπνίαέρνπλθαζνξηζηεί,ζχκθσλακεηνάξζξν22Β 
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23.2 Γηθαηνινγεηηθά(Απνδεηθηηθά κέζα). 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλζηαάξζξα21θαη22 ηεο 
παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ18 θαη 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2(α).  

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22
Α
 θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22

Α 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

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

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

(γ)Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  
πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 
πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, πνπ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

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

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

Α 
ηεο παξνχζαο. 

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

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

 

23.4 Γηθαηνινγεηηθά απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
άξζξνπ 22.Β. 

(α)Πηζηνπνηεηηθφ / βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Μεηξψν, απφ ην αληίζηνηρν νηθείν 
Δπηκειεηήξην .  

( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα‟ αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 

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

 
ηελ πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα δεκνζηεπκέλα επίζεκα 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Φ.Δ.Κ. ή Γ.Δ.Μ.Ζ., θιπ), ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο έδξαο ή 
ιεηηνπξγίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ : 

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

 Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 
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ηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ επηηεδεπκαηία απφ ηελ αληίζηνηρε 
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. 
ηελ πεξίπησζε άιισλ κνξθψλ εηαηξεηψλ, νπνηαδήπνηε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
πξνθχπηνπλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη θαη νη νπνίνη έρνπλ  δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 

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

 
Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα 
αθφινπζα: 
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,   

(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 
1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 

2. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 21.1 (εγγξαθή ζην ΓΔΜΖ).  

3. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηνπ άξζξνπ 11.4. 

 

24.3 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ2 (γ)ηεο παξνχζαο. 

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

 

 

 

 
Άξζξν 25:Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 
25.1 Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ 

αξηζκ. ……. Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  
 

 
Κηιθίο, …… 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ   ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ Δ.Δ.Λ. 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ M.Sc 

  
Ο  Γ/ΝΣΖ Σ.Τ. 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

 

 
ΘΔΚΑ 9ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-31/30-1-2018 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
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ποβολή αίηηζηρ ζηον ΝΡΔ για ππομήθεια νέαρ ζηαθεπήρ γπαμμήρ ηηλεθϊνος για 
γπήγοπη ζωνδεζη με ηο διαδίκηςο. 
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΛΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ζΩκα 
Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΑβξακΫδε ΖιΫα, Γ. ΓηεπζπληΪ ηεο ΓΔΑ 
ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ζηα κΩιε ηνπ Γ.Π. ηελ ππνβνιΪ αΫηεζεο ζηνλ ΝΡΔ γηα πξνκΪζεηα λΩαο 

ζηαζεξΪο γξακκΪο ηειεθψλνπ γηα γξΪγνξε ζχλδεζε κε ην δηαδΫθηπν. 
 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρν ζΩκα αλαβΨιιεηαη. 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-31/30-1-2018. 
 
 

 

 
ΘΔΚΑ 10ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-32/30-1-2018 
 
Έγκπιζη ππυηοκψλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος με ηίηλο: «Ζλεκηπολογικέρ 
επγαζίερ επιδιψπθυζηρ βλαβϊν, ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και 
δεξαμενϊν ΓΔ Θιλκίρ και Σέπζος» (Άπθπο 219 παπ. 5 ηος Λ. 4412/2016).  
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ζΩκα 
Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ν νπνΫνο παξνπζΫαζε ζηα κΩιε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε πξσηφθνιισλ 

νξηζηηθΪο παξαιαβΪο ηεο ππεξεζΫαο  κε ηΫηιν: «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ ΘηιθΫο θαη ΣΩξζνπ»: 

 

 
ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιΪ εθηΩιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγΫαο θαη 

ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ πνπ εθηειΩζζεθαλ ζηα αληιηνζηΨζηα θαη ηηο δεμακελΩο ηεο ΓΔ 
Γαιιηθνχ, ΓΔ ΞηθξνιΫκλεο, ΓΔ ΓνηξΨλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ. Νη εξγαζΫεο εθηειΩζζεθαλ ζχκθσλα 

κε  ηελ ζχκβαζε 3342/21-9-2017 θαη ηελ ΡερληθΪ Έθζεζε Ξξσηνγελνχο ΑηηΪκαηνο 3241/15-
9-2017 : «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο 
αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΓΔ ΞηθξνιΫκλεο, ΓΔ ΓνηξΨλεο θαη ΓΔ Κνπξηψλ». 

 
Νη εξγαζΫεο πνπ εθηειΩζζεθαλ εΫλαη: 
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α/α 

Δίδορ επγαζίαρ Ξοζψη. 
Ριμή 

μονάδορ 
Θαθ. 
Αξία 

1 ΙεηηνπξγΫα, παξαθνινχζεζε   θαη επηδηφξζσζε 
βιαβψλ ζε 45 αληιηνζηΨζηα θαη 25 δεμακελΩο ησλ ΓΔ 

Γαιιηθνχ, ΓΔ ΞηθξνιΫκλεο, ΓΔ  γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα 
απφ 21/9/2017 Ωσο θαη 7/11/2017 

48 εκεξ 77,83 3.735,84 

2 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 
ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ αληιηνζηαζΫσλ ησλ ΓΔ 

Γαιιηθνχ, ΓΔ ΞηθξνιΫκλεο, ΓΔ ΓντξΨλεο θαη ΓΔ 
Κνπξηψλ : 

1. Γεψηξεζε Αλσ Πνχξκελα 

2. ΔθεδξηθΪ γεψηξεζε ΑθξΫηα 
3. Θχξηα γεψηξεζε ΑθξΫηα 

4. ΔθεδξηθΪ γεψηξεζε ΓνηξΨλεο (πδαηφππξγνο) 
5. ΔλδηΨκεζν αληιηνζηαζην ΓξνζΨηνπ 

(Α΄ΓεμακελΪ) 

6. ΑληιηνζηΨζην ΘνξπθΪο (Β΄ΓεμακελΪ 
ΓξνζΨηνπ) 

7. Θεληξηθφ αληιηνζηΨζην ΓνηξΨλεο-ΓξνζΨηνπ 
8. ΔθεδξηθΪ γεψηξεζε ΓνηξΨλεο (θηεκα 

ΚαγλνπζΫδε) 

9. Ξηεζηηθφ θηελνηξνθηθΪο δψλεο Ιανδηθελνχ 
10.ΔλδηΨκεζν αληιηνζηΨζην Ιανδηθελνχ 

11.ΑληιηνζηΨζην Γαιιηθνχ (ΚεγΨιε δεμακελΪ 
Καλδξψλ) 

12.ΔλδηΨκεζν αληιηνζηΨζην Κηθξφθακπνπ 

(ΓεμακελΪ 10 κ3) 
13.ΔλδηΨκεζν αληιηνζηΨζην Ξ. ΑγηνλΩξη (ΓεμακελΪ 

500 κ3) 
14.ΔλδηΨκεζν αληιηνζηΨζην Αλσ Απφζηνισλ 

(κχινο) 

15.Γεψηξεζε Ξ. ΑγηνλΩξη (θαξπνχδηα) 
16.Δθεδξηθφ αληιηνζηΨζην Λ. ΑγηνλΩξη (δεμακελΪ 

Ξ. ΑγηνλΩξη) 
 
 

16 ηεκ 35,48 567,68 

 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 
ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ ΘηιθΫο 

θαη ΓΔ ΣΩξζνπ: 
1. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Γαιιηθνχ 

2. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Σξπζφπεηξα 
3. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Λ. ΠΨληα 
4. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΞαληειεΪκσλα 

5. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΘνξπθΪο 
6. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Άλσ Απφζηνινη 

7. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Λ. ΑγηνλΩξη 
8. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΘΨησ Πνχξκελα – ΚνπξηΩο 

9. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ παιηφ ρσξηφ ΚνπξηΩο 

9 ηεκ 22,20 199,80 

   
ΑΘΟΝΗΠ

ΚΑ: 
4.503,32 

   
ΦΞΑ 
24%: 

1.080,80 
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ΠΛΝΙ

Ν: 
5.584,12 

 

Νη παξαπΨλσ εξγαζΫεο εθηειΩζζεθαλ απφ ηελ επηρεΫξεζε ΙΚΝΠΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ , 
ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΔ , κεηΨ απφ απφθαζε Γ.Π.  16-243/20-9-2017 γηα ηελ απ’ 

επζεΫαο αλΨζεζε ησλ παξαπΨλσ εξγαζηψλ. 
 
Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξΨ ηηο παξαπΨλσ εξγαζΫεο εΫλαη: 

 

ΔπσλπκΫα ΔΫδνο 

ΘαζαξΪ αμΫα 

Ψλεπ ΦΞΑ 
24% 

ΖκεξνκελΫα 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΚΝΠΖΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

Ρηκνιφγην ΞαξνρΪο 
πεξεζηψλ 

4503,32 
13-11-2017 7 

 
 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπϊνςμο / Όνομα πογπαθή 

1 ΘπξηαδΫδεο ΚηραΪι,ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο  

2 ΑζιαλΫδεο ΣξΪζηνο ΞΔ ΡνπνγξΨθνο, Κεραληθφο  

3 
ΘαπαζαθαιΫδεο Ξαλαγηψηεο ,ΡΔ ΡνπνγξΨθνο 
Κεραληθφο 

 

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

Ρελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ηεο ππεξεζΫαο  κε ηΫηιν: «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ ΘηιθΫο θαη ΣΩξζνπ» 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-32/30-1-2018. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 11ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-32.1/30-1-2018 
 
Έγκπιζη ππυηοκψλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος με ηίηλο: «Ζλεκηπολογικέρ 
επγαζίερ επιδιψπθυζηρ βλαβϊν, ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και 
δεξαμενϊν ΓΔ Θποςζζίυν» (Άπθπο 219 παπ. 5 ηος Λ. 4412/2016).  
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Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΔΛΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
ζΩκα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ν νπνΫνο παξνπζΫαζε ζηα κΩιε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε πξσηφθνιισλ 

νξηζηηθΪο παξαιαβΪο ηεο ππεξεζΫαο  κε ηΫηιν: «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ ΘξνπζζΫσλ»: 

 

 
ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 
Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιΪ εθηΩιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγΫαο θαη 

ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ πνπ εθηειΩζζεθαλ ζηα αληιηνζηΨζηα θαη ηηο δεμακελΩο ηεο ΓΔ 
ΘξνπζζΫσλ. Νη εξγαζΫεο εθηειΩζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 3344/21-9-2017 θαη ηελ 
ΡερληθΪ Έθζεζε Ξξσηνγελνχο ΑηηΪκαηνο 3243/15-9-2017 : «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο 

επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ 
ΘξνπζζΫσλ». 

 
 
Νη εξγαζΫεο πνπ εθηειΩζζεθαλ εΫλαη: 

 
 

 
α/α 

Δίδορ επγαζίαρ Ξοζψη. 
Ριμή 

μονάδορ 

Θαθ. 

Αξία 

1 ΙεηηνπξγΫα, παξαθνινχζεζε   θαη επηδηφξζσζε 

βιαβψλ ζε 74 ζεκεΫα ειΩγρνπ (40 αληιηνζηΨζηα,  
24 δεμακελΩο θαη 8 θΫιηξα απνζηδΪξσζεο), γηα 

ρξνληθφ δηΨζηεκα απφ 21/9/2017 Ωσο θαη 

21/10/2017 

31 εκεξ 82,68 2.563,08 

2 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 

ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ αληιηνζηαζΫσλ ηεο ΓΔ 
ΘξνπζζΫσλ: 

17.Γεψηξεζε Ρεξπχινπ (ξαληηζηηθΨ) 
18.Δθεδξηθφ αληιηνζη. Ξαξφρζεηνπ 
19.Γεψηξεζε Θενδφζηα (πεξηνρΪ βνπλφ) 

20.Γεψηξεζε Θενδφζηα (ΑξηζηεΫδε θεξΨζηα) 
21.Γεψηξεζε Διιεληθνχ (πεξηνρΪ καληξΫ) 

22.Γεσηξεζε ΞεηξΨδσλ 
23.ΔλδηΨκεζν αληιηνζη ΞεηξΨδσλ 
24.Γεψηξεζε ΡξηπνηΨκνπ 

25.Δθεδξηθφ αληιηνζη. ΚαπξνπιαγηΨο 
26.Γεψηξεζε ΒΨζεο (δηπια ζηα θΫιηξα) 

10 ηεκ 34,69 346,90 

 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 
ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ 

ΘξνπζζΫσλ: 
10.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Ρεξπχινπ 
11.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΞιαγηνρσξΫνπ 

12.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΘνθθηληΨο 
13.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΓΫβνπλνπ 

14.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΚαπξνπιαγηΨο 
15.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Θνξσλνχδαο 

6 ηεκ 23,12 138,72 
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 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 

ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ θΫιηξσλ 
απνζηδΪξσζεο ηεο ΓΔ ΘξνπζζΫσλ: 
1. ΦΫιηξν απνζηδΪξσζεο ΒΨζεο 

2. ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Διιεληθνχ 

2 ηεκ 41,05 82,10 

 
  

ΑΘΟΝΗΠ

ΚΑ: 
3.130,80 

 
  

ΦΞΑ 

24%: 
751,39 

 
  

ΠΛΝΙΝ

: 
3.882,19 

 
Νη παξαπΨλσ εξγαζΫεο εθηειΩζζεθαλ απφ ηελ επηρεΫξεζε ΙΑΕΝΓΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ , 
ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κεηΨ απφ απφθαζε Γ.Π.  16-242/20-9-2017 γηα απ ’επζεΫαο 

αλΨζεζε ησλ παξαπΨλσ εξγαζηψλ. 
 

Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξΨ ηηο παξαπΨλσ εξγαζΫεο εΫλαη: 
 

ΔπσλπκΫα ΔΫδνο 
ΘαζαξΪ αμΫα 
Ψλεπ ΦΞΑ 

24% 
ΖκεξνκελΫα 

Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΙΑΕΝΓΖΠ 
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

Ρηκνιφγην ΞαξνρΪο 
πεξεζηψλ 

3130,80 23-10-2017 24 

 
 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 
 

ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 
 

α/α Δπϊνςμο / Όνομα πογπαθή 

1 ΘπξηαδΫδεο ΚηραΪι,ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο  

2 ΑζιαλΫδεο ΣξΪζηνο ΞΔ ΡνπνγξΨθνο, Κεραληθφο  

3 
ΘαπαζαθαιΫδεο Ξαλαγηψηεο ,ΡΔ ΡνπνγξΨθνο 
Κεραληθφο 

 

 

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

Ρελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ηεο ππεξεζΫαο  κε ηΫηιν: «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ ΘξνπζζΫσλ» 
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Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-32.1/30-1-2018. 
 

 
 
ΘΔΚΑ 12ο - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-32.2/30-1-2018 
 
Έγκπιζη ππυηοκψλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ ηος έπγος με ηίηλο: «Ζλεκηπολογικέρ 
επγαζίερ επιδιψπθυζηρ βλαβϊν, ελέγσος και ζςνηήπηζηρ ανηλιοζηαζίυν και 
δεξαμενϊν ΓΔ Γαλλικοω, Ξικπολίμνηρ, Γοφπάνηρ και Κοςπιϊν» (Άπθπο 219 παπ. 5 
ηος Λ. 4412/2016).  
   
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΓΥΓΔΘΑΡΝ ζΩκα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
ζΩκα Ωζεζε ππφςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο ν νπνΫνο παξνπζΫαζε ζηα κΩιε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε πξσηφθνιισλ 

νξηζηηθΪο παξαιαβΪο ηεο ππεξεζΫαο  κε ηΫηιν: «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΞηθξνιΫκλεο, 

ΓντξΨλεο θαη Κνπξηψλ»: 
 

 
ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΘΑΗ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 

Κε ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη ε θαιΪ εθηΩιεζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγΫαο θαη 
ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ πνπ εθηειΩζζεθαλ ζηα αληιηνζηΨζηα θαη ηηο δεμακελΩο ηεο ΓΔ 
ΘηιθΫο θαη ηεο ΓΔ ΣΩξζνπ. Νη εξγαζΫεο εθηειΩζζεθαλ ζχκθσλα κε  ηελ ζχκβαζε 3343/21-9-

2017 θαη ηελ ΡερληθΪ Έθζεζε Ξξσηνγελνχο ΑηηΪκαηνο 3242/15-9-2017 : «ΖιεθηξνινγηθΩο 
εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ 

ΘηιθΫο θαη ΓΔ ΣΩξζνπ». 
 
Νη εξγαζΫεο πνπ εθηειΩζζεθαλ εΫλαη: 

 
α/α 

Δίδορ επγαζίαρ Ξοζψη. 
Ριμή 

μονάδορ 

Θαθ. 

Αξία 

1 ΙεηηνπξγΫα, παξαθνινχζεζε   θαη επηδηφξζσζε 

βιαβψλ ζε 51 αληιηνζηΨζηα θαη 24 δεμακελΩο ησλ 
ΓΔ ΘηιθΫο θαη ΓΔ ΣΩξζνπ, γηα ρξνληθφ δηΨζηεκα 

απφ 15/11/2017 Ωσο θαη 8/12/2017 

24 εκεξ 83,84 2012,16 

2 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 

ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ αληιηνζηαζΫσλ ηεο ΓΔ 
ΘηιθΫο θαη ΓΔ ΣΩξζνπ: 

27.ΑληιηνζηΨζην Ξιαγηα (Φσηε ζπΫηη) 

28.Γεψηξεζε Κ. ΠηΩξλαο (Ζιηφθσηνπ) 
29.Γεψηξεζε ΞιαγηΨο (θφθθηλν ζπηηΨθη) 

30.ΑληιηνζηΨζην ΚειΨλζην (πεγΨδη – πνκψλα) 
31.Θεληξηθφ αληιηνζηΨζην ΣΩξζνπ 
32.ΑληιηνζηΨζην Πεβαζηνχ – Αξγπξνχπνιεο 

33.Γεψηξεζε Πεβαζηνχ (Ιεχθεο) 
34.Γεψηξεζε ΚειΨλζην (θαπλνρψξαθα) 

35.Θαηλνχξγηα γεψηξεζε ΚειΨλζην (παλσ ζην 
δξφκν) 

13 ηεκ 35,85 466,05 
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36.ΑληιηνζηΨζην ΑθξνπνηακηΨο – Ιεηςχδξην 

37.Γεψηξεζε Ξ. Γπλαηθφθαζηξν (πνκψλα) 
38.ΑληιηνζηΨζην Θξεζηψλαο (Καλνχδε) 
39.Αληιηνζηαζην ΙεβεληνρψξΫνπ (πεγΨδη – 

πνκψλα). 

 ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο πξνγξακκαηηζκΩλεο 

ζπληΪξεζεο ησλ παξαθΨησ δεμακελψλ ηεο ΓΔ 
ΘηιθΫο θαη ΓΔ ΣΩξζνπ: 

16.ΓεμακελΪ θηελνηξνθηθνχ πΨξθνπ 
Θαζηαληψλ 

17.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ ΘνιρΫδαο 

18.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Θξεζηψλαο 
19.ΓεμακελΪ νηθηζκνχ Σσξχγη 

4 ηεκ 23,12 92,48 

 
  

ΑΘΟΝΗΠ

ΚΑ: 
2570,69 

 
  

ΦΞΑ 

24%: 
616,96 

 
  

ΠΛΝΙΝ

: 
3187,65 

 
Νη παξαπΨλσ εξγαζΫεο εθηειΩζζεθαλ απφ ηελ επηρεΫξεζε ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΔΘΚΗΝΠ , 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ , ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, κεηΨ απφ απφθαζε Γ.Π.  16-
244/20-9-2017 γηα απ’ επζεΫαο αλΨζεζε ησλ παξαπΨλσ εξγαζηψλ. 

 
Ρν ηηκνιφγην πνπ αθνξΨ ηελ παξαπΨλσ εξγαζΫα εΫλαη: 
 

ΔπσλπκΫα ΔΫδνο 
ΘαζαξΪ αμΫα 
Ψλεπ ΦΞΑ 

24% 

ΖκεξνκελΫα 
Αξηζ. 

παξαζηαηηθνχ 

ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 

ΔΘΚΗΝΠ 

Ρηκνιφγην ΞαξνρΪο 

πεξεζηψλ 

2570,69 
22-12-2017 49 

 

Ν ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ ΡΖΛ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΞΖΟΔΠΗΑ 
 

 

α/α Δπϊνςμο / Όνομα πογπαθή 

1 
ΘνξθνηΫδεο Θσλ/λνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο 
 

 

 
 

 

Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ 
 

(ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ - ΔΟΓΑΠΗΥΛ) 

 
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ: 

 

α/α Δπϊνςμο / Όνομα πογπαθή 

1 ΘπξηαδΫδεο ΚηραΪι,ΞΔ Νηθνλνκνιφγνο  

2 ΑζιαλΫδεο ΣξΪζηνο ΞΔ ΡνπνγξΨθνο, Κεραληθφο  

3 ΘαπαζαθαιΫδεο Ξαλαγηψηεο ,ΡΔ ΡνπνγξΨθνο  
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Κεραληθφο 

 

 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ,  

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

Ρελ νξηζηηθΪ παξαιαβΪ ηεο ππεξεζΫαο  κε ηΫηιν: «ΖιεθηξνινγηθΩο εξγαζΫεο επηδηφξζσζεο 
βιαβψλ, ειΩγρνπ θαη ζπληΪξεζεο αληιηνζηαζΫσλ θαη δεμακελψλ ΓΔ Γαιιηθνχ, ΞηθξνιΫκλεο, 
ΓντξΨλεο θαη Κνπξηψλ» 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-32.2/30-1-2018. 
 
 

 
ΘΔΚΑ 1Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-33/30-1-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 

Σοπήγηζη άδειαρ διάθεζηρ ςγπϊν αποβλήηυν ηηρ Δηαιπείαρ ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ. ζηην 
Δ.Δ.Ι. Θιλκίρ, για πεπαιηέπυ επεξεπγαζία 

 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΞΟΥΡΝ ζΩκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 

 
ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηελ Ξξφεδξν ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ε νπνΫα Ωζεζε 

ππφςε ηνπ Γ.Π., ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ:5603/06-12-2018 αΫηεζε ηεο Δηαιπείαρ 
ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ., κε Ωδξα ηελ  Ρ.Θ. ΒαπηηζηΪ ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο, κε ΑΦΚ: 094148370, κε 
ηελ νπνΫα δεηΨ ηελ ρνξΪγεζε Ψδεηαο δηΨζεζεο ησλ πγξψλ απνβιΪησλ ηεο (ιχκαηα) ζηελ 

Δ.Δ.Ι. ΘηιθΫο, γηα πεξαηηΩξσ επεμεξγαζΫα, ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο 
εμΪο : 

 
Θέμα: ΔηζΪγεζε γηα ρνξΪγεζε Ψδεηαο δηΨζεζεο πγξψλ απνβιΪησλ (ιχκαηα) ζηελ Δ.Δ.Ι. 
ΘηιθΫο, γηα πεξαηηΩξσ ΔπεμεξγαζΫα, ηεο Δηαιπείαρ ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ., κε Ωδξα ηελ  ΡΘ 

ΒαπηηζηΪ ηνπ ΓΪκνπ ΘηιθΫο, κε ΑΦΚ: 09414837.  
 

 
 

ΙακβΨλνληαο ππφςε: 

 
 

Α) Ρελ κε αξηζ. πξση.:3441/07-09-1999 απφθαζε ηεο ΛνκαξρηαθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο ΘηιθΫο κε 
ζΩκα «ΝξηζηηθΪ Ψδεηα δηΨζεζεο απνβιΪησλ ηνπ γαιβαληζηεξΫνπ ηεο ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ. ζηνλ 
ΒαπηηζηΪ Λ. ΘηιθΫο», κε ηελ νπνΫα απνθαζΫζηεθε ε «επεμεξγαζΫα θαη ε δηΨζεζε ησλ πγξψλ 

απνβιΪησλ φγθνπ 6 m3/day λα γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΩλε κειΩηε  πνπ πεξηιακβΨλεη 
ηα ζηΨδηα: δεμακελΪ ζπιινγΪο θαη εμνπδεηΩξσζεο, (αεξηζκνχ) - δεμακελΪ νμεΫδσζεο – 

δεμακελΪ θαζΫδεζεο – δεμακελΪ ιΨζπεο – αθπδΨησζε θαη δηΨζεζε θαζαξψλ ζην Απνρεηεπηηθφ 
ΓΫθηπν ηνπ ΒαπηηζηΪ». Δπιζςνάπηεηαι. 
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Β) Ρελ κε ΑΓΑ: ΤΘΙΓ7ΙΙ-1Θ, Απιθ. Πςνεδπίαζηρ 9η/15-11-2017, Απιθ. Απψθαζηρ: 
88/2017, αλαξηεηΩα ζην ΓηαδΫθηπν, ΘΩκα 2, «Γλσκνδφηεζε επΫ ηεο κειΩηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθΪ αδεηνδφηεζε ηεο εγθαηΨζηαζεο ΒηνκεραλΫαο ΔπεμεξγαζΫαο 
ΞξνθΫι ΠηδΪξνπ θαη ΙακαξΫλαο – ΓαιβαληζηΪξην ηεο ΔηαηξεΫαο κε ηελ ΔπσλπκΫα 

«ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ.» ζην 10ν ρικ. ηεο ΔπαξρηαθΪο Νδνχ ΘηιθΫο – ΞνιπθΨζηξνπ, ζηελ 
πεξηνρΪ Ρ.Θ. ΒαπηηζηΪ, ηεο Γ.Δ. ΘηιθΫο, ζην Γ. ΘηιθΫο, Ξ.Δ. ΘηιθΫο, ηεο Ξ.Θ.Κ.». 
Δπιζςνάπηεηαι. 

Γ) Ρελ κε αξηζ.:19-308/14-11-2017 Απφθαζε εθηφο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ΒεβαΫσζεο ζχλδεζεο 
ζην Απνρεηεπηηθφ ΓΫθηπν ηεο Ρ.Θ. ΒαπηηζηΪ ηεο ΔηαηξεΫαο κε ηελ ΔπσλπκΫα «ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ 

Α.Δ.» ζην 10ν ρικ. ηεο ΔπαξρηαθΪο Νδνχ ΘηιθΫο – ΞνιπθΨζηξνπ, ζηελ πεξηνρΪ Ρ.Θ. ΒαπηηζηΪ, 
ηεο Γ.Δ. ΘηιθΫο, ζην Γ. ΘηιθΫο, Ξ.Δ. ΘηιθΫο. Δπιζςνάπηεηαι. 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, Ωπεηηα απφ 
δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 

4483/2017 (ΦΔΘ Α’-107) θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘ Α’-114/8.6.2006). 
 
 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ. 
 Ρελ ρνξΪγεζε Ψδεηαο δηΨζεζεο ησλ πγξψλ απνβιΪησλ (ιχκαηα), ηεο αλσηΩξσ ΔηαηξεΫαο 

κε ηελ ΔπσλπκΫα «ΡΠΗΓΘΝΚΔΡΑΙ Α.Δ.» ζηελ Δ.Δ.Ι. ΘηιθΫο, γηα πεξαηηΩξσ επεμεξγαζΫα, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαθΨησ δηαηΨμεηο, φξνπο θαη ππνδεΫμεηο: 

Ζ επεμεξγαζΫα θαη ε δηΨζεζε ησλ απνβιΪησλ, ζα πξΩπεη λα γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκΩλε κειΩηε.   

1. Ζ πνηφηεηα ησλ απνβιΪησλ ζαο ζα παξαθνινπζεΫηαη κε αλαιχζεηο πνπ ζα γΫλνληαη απφ 

ηελ εηαηξεΫα ζαο ζηελ Ωμνδν ηεο κνλΨδαο ζε θΨζε θνξηΫν πξνο ηελ Δ.Δ.Ι. ΘηιθΫο, απφ 

δηαπηζηεπκΩλν ρεκηθφ εξγαζηΪξην. Ζ αλΨιπζε πνπ ζα  ζπλνδεχεη θΨζε θνξηΫν ζα αθνξΨ 

ηα εμΪο: 

 ΑΗΥΟΝΚΔΛΑ ΠΡΔΟΔΑ κηθξφηεξν ησλ 250 mg/l 

 PH :6,5 - 9,0 

 Fe (δηζζελΩο θαη ηξηζζελΩο) (κηθξφηεξν ησλ 30,0 θαη 30,0 mg/l αληΫζηνηρα) 

 Ni  1.0 mg/l 

 Co 1.0 mg/l 

 Cd 1.0 mg/l 

 Cr (ηξηζζελΩο θαη εμαζζελΩο) (κηθξφηεξν ησλ 3 θαη 0,6 mg/l αληΫζηνηρα) 

Ιωμαηα πος δεν πληποων ηα ανυηέπυ ψπια δεν γίνονηαι δεκηά και ζςνεπάγονηαι 

αςηομάηυρ ακωπυζη ηηρ άδειαρ αποδοσήρ λςμάηυν. 

2. Απαγνξεχεηαη  ε δηΨζεζε ιπκΨησλ πξνο ηελ Δ.Δ.Ι. Θαζηαληψλ.  

Πε πεπίπηυζη διοσέηεςζηρ οποιαδήποηε ποζψηηηαρ αποβλήηυν ηηρ μονάδαρ 

ζαρ ππορ ηην Δ.Δ.Ι. Θαζηανιϊν η ΓΔΑ ΘΗΙΘΗΠ μονομεπϊρ θα ακςπϊζει ηην 

ζςγκεκπιμένη άδεια αποδοσήρ λςμάηυν. 

3. Ζ δηαρεΫξηζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο (πξνζσξηλΪ απνζΪθεπζε, κεηαθνξΨ, δηΨζεζε, 

αμηνπνΫεζε θιπ.) λα γΫλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 50910/2727 ΦΔΘ 1909 

Β’/22.12.2003. ΞξΩπεη λα ιεθζεΫ ππφςε φηη δελ επηηξΩπεηαη ε απφξξηςε ηιχνο θαη 

ζηεξεψλ ππνιεηκκΨησλ  ζηελ Δ.Δ.Ι., ηεο Γ.Δ..Α ΘηιθΫο. Λα πξνζθνκηζηεΫ Ωγγξαθν απφ 
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πηζηνπνηεκΩλν θνξΩα απνδνρΪο θαη παξαιαβΪο ηεο παξαγφκελεο ηιχνο απφ ηελ κνλΨδα 

ζαο.  

4. Ζ Γ.Δ..Α ΘηιθΫο δηαηεξεΫ ην δηθαΫσκα λα πξνβαΫλεη ζε Ωιεγρν θαιΪο ιεηηνπξγΫαο ησλ 

εγθαηαζηΨζεσλ επεμεξγαζΫαο ησλ απνβιΪησλ ζαο θαζψο θαη ζε Ωιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ, νπνηαδΪπνηε κΩξα θαη ψξα θαη ζε βΨξνο ζαο.  

5. Νη ππεχζπλνη ηεο κνλΨδαο νθεΫινπλ λα επηηξΩπνπλ ηελ εΫζνδν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

αξκνδΫσλ πεξεζηψλ γηα ηνλ Ωιεγρν ηεο απφδνζεο ησλ εγθαηαζηΨζεσλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ θαηΨ ην δπλαηφ ην Ωξγν ηνπο. ΔπΫζεο νθεΫινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

εγθαηαζηΨζεηο επεμεξγαζΫαο ησλ πγξψλ απνβιΪησλ θαη λα θξνληΫδνπλ γηα ηελ θαιΪ θαη 

απνδνηηθΪ ιεηηνπξγΫα ηνπο. 

6. Πε πεξΫπησζε βιΨβεο ηεο εγθαηΨζηαζεο ν ελδηαθεξφκελνο νθεΫιεη λα ελεκεξψζεη 

αμέζυρ κε Fax Ϊ κε Ωγγξαθν ηελ ππεξεζΫα καο, αλαθΩξνληαο ηνπο ιφγνπο δηαθνπΪο 

ιεηηνπξγΫαο ησλ εγθαηαζηΨζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεΫ γηα ηελ 

απνθαηΨζηαζε ηεο βιΨβεο. 

7. Πε πεξΫπησζε αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ απνβιΪησλ Ϊ ησλ πνηνηηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε ηΩηνην βαζκφ πνπ λα επεξεΨδεηαη ε απφδνζε ησλ εγθαηαζηΨζεσλ, 

ε επηρεΫξεζε νθεΫιεη λα ππνβΨιιεη ζπκπιεξσκαηηθΪ κειΩηε θαη λα πξνβεΫ ζηελ 

θαηαζθεπΪ ζπκπιεξσκαηηθψλ Ωξγσλ. 

 

 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-33/30-1-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ 

 
 
ΘΔΚΑ 2Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-34/30-1-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 
Ιήτη απψθαζηρ για ηην μεηαθοπά και απψθεζη αθςδαηυμένηρ λςμαηολάζπηρ ενηψρ 
ηηρ Δ.Δ.Ι. Θιλκίρ (ηποποποίηζη Πωμβαζηρ με απ. ππυη.:1909/24 Ηοςνίος 2015)» 

 
Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελνο ην ΓΔΡΔΟΝ ζΩκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξΪζηαο 

δηΨηαμεο Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 
ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ ΑπνζηνιΫδε Ληθφιαν, Σεκηθφ Κεραληθφ M. 

Sc, ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνοην Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π., ζχκθσλα 
κε ηελ παξαθΨησ εηζΪγεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 
Θέμα: Διζήγηζη για λήτη απψθαζηρ μεηαθοπάρ και απψθεζηρ αθςδαηυμένηρ 

λςμαηολάζπηρ ενηψρ ηηρ Δ.Δ.Ι. Θιλκίρ (ηποποποίηζη Πωμβαζηρ με απ. ππυη.:1909/24 
Ηοςνίος 2015).         
 

ΙακβΨλνληαο ππφςε: 
 

α) Ρελ απαγφξεπζε κεηαθνξΨο θαη απφζεζεο αθπδαησκΩλεο ιπκαηνιΨζπεο ζηνλ Σ..Ρ.Α. 
ΘηιθΫο απφ ηνλ ΚΨην ηνπ 2017. 
β) Ρελ Πχκβαζε κε αξ. πξση.:1909/24 ΗνπλΫνπ 2015 πνπ εΫλαη ζε ηζρχ θαη ε νπνΫα πξνΩθπςε 

απφ Γηαγσληζκφ ν νπνΫνο δηεμΪρζε ηελ 27/04/2015 (απφθαζε 35/2015) απφ ηελ νπνΫα 
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πξνΩθπςε ΑλΨδνρνο ν ΑλαζηαζηΨδεο ΒαζΫιεηνο κε Έδξα ηελ ΑθξνπνηακηΨ ΘηιθΫο, Ρ.Θ. 61100, 
ηει.:6937460490. 

Ζ ζπγθεθξηκΩλε Πχκβαζε πεξηιακβΨλεη ηελ κεηαθνξΨ θαη απφζεζε αθπδαησκΩλεο 
ιπκαηνιΨζπεο κε ηελ ρξΪζε θαηαιιΪινπ νρΪκαηνο ηχπνπ αιπζΫδαο θαη ηξαπεδνεηδνχο θΨδνπ 

θαηΨιιεια θαιπκκΩλνπ, ζηνλ Σ..Ρ.Α. ΘηιθΫο πνζφηεηαο 465 θΨδσλ (θΨδνο 10 m3) θαη ε νπνΫα 
εΫλαη ζε ηζρχ (εμαληιεΫηαη κε ηελ εμΨληιεζε ηεο σο Ψλσ αλαγξαθφκελεο πνζφηεηαο 
αλεμαξηΪηνπ ρξνληθνχ δηαζηΪκαηνο Άξζξν 11 ηεο ΓηαθΪξπμεο). Απφ ηελ σο Ψλσ 

αλαγξαθφκελε πνζφηεηα Ωρεη εθηειεζζεΫ πνζφηεηα 71 θΨδσλ (θΨδνο 10 m3). Ζ νηθνλνκηθΪ 
πξνζθνξΨ ηνπ Αλαδφρνπ αλαιχεηαη σο εμΪο: 

 

Α/Α 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 
(€) 

ΓΑΞΑΛ
Ζ (€) 

1 
ΚεηαθνξΨ 

ΙπκαηνιΨζπεο 
1.1 

ΘΨδνο  

10 m3 
465 34,00 

15.81

0,00 

 

ΠΛΝΙΝ 

(Απιθμηηικϊρ) : 
15.810,00 

 

ΠΛΝΙΝ 

(Νλογπάθυρ) :  
ΓΩθα πΩληε ρηιηΨδεο νρηαθφζηα δΩθα επξψ 

 
   Φ.Π.Α. (23%) 

3.636

,30 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

(Απιθμηηικϊρ) 
19.446,30 

 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ 

(Νλογπάθυρ) 

Γέκα εννέα σιλιάδερ ηεηπακψζια ζαπάνηα έξι εςπϊ και 

ηπιάνηα λεπηά 

 

Δηζεγνχκαη 
 
γ) Ρελ ηξνπνπνΫεζε ηεο ππΨξρνπζαο Πχκβαζεο κε κεηαθνξΨ θαη απφζεζε ηεο αθπδαησκΩλεο 

ιπκαηνιΨζπεο εληφο ηεο Δ.Δ.Ι. ΘηιθΫο (ιΫκλεο ΥξαηνπνΫεζεο κε ηνπνζεηεκΩλν γαησχθαζκα κε 
δηαπεξαηφ απφ ηπρφλ ζηξαγγΫδηα πξνο ην ππΩδαθνο) ε νπνΫα αλαιχεηαη σο εμΪο: 71 θΨδνη 

(θΨδνο 10 m3) Ϊηνη 71×34,00=2.414,00 € απφ ηελ ζπλνιηθΪ ησλ 465 θΨδσλ (θΨδνο 10 m3) 
Ϊηνη 465×34,00=15.810,00 €, νπφηε πξνθχπηεη ππνιεηπφκελε πνζφηεηα 394 θΨδσλ (θΨδνο 10 
m3) Ϊηνη 394×34,00=13.396,00 € Ψλεπ Φ.Ξ.Α. 23% νπφηε ιφγσ αιιαγΪο Φ.Ξ.Α. 24% Ωρνπκε 

ππνιεηπφκελν πνζφ 13.287,97 € (Φ.Ξ.Α. 24%=3.189,11 €)), Ϊηνη: 
 

Α/Α 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΑΛΑΙΠΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 

(€) 

ΓΑΞΑΛΖ 

(€) 

1 
ΚεηαθνξΨ 

ΙπκαηνιΨζπεο 

Όρεκα ηχπνπ 
αιπζΫδαο 

ΘΨδνο  
10 m3 

549,00 24,00 13.176,00 

ΣηιηνκεηξηθΪ 
απφζηαζε 

300,00 m 549,00 0,20395 111,97 

 

ΠΛΝΙΝ 

(Απιθμηηικϊ
ρ) : 

13.287,97 

 

ΠΛΝΙΝ 
(Νλογπάθυρ

) :  

ΓΩθα ηξεΫο ρηιηΨδεο δηαθφζηα νγδφληα επηΨ επξψ θαη ελελΪληα επηΨ 

ιεπηΨ 

 
   Φ.Π.Α. (24%) 3.189,11 

 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
(Απιθμηηικϊρ) 

16.477,08 
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ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
(Νλογπάθυρ) 

Γέκα έξι σιλιάδερ ηεηπακψζια εβδομήνηα επηά εςπϊ και 
οσηϊ λεπηά 

 
Ξαξαθαιψ γηα ηηο ελΩξγεηεο ζαο. 
 

 
 

Ρν Γ.Π. αθνχ κειΩηεζε φια ηα παξαπΨλσ θαη Ψθνπζε ηελ εηζΪγεζε ηνπΑπνζηνιΫδε ΛηθνιΨνπ, 
Σεκηθνχ ΚεραληθνχM.Sc, ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο,Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ 
ζπδΪηεζε αθνχ Ωιαβε ππφςε ην Λ. 1069/1980, φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 4483/2017 

(ΦΔΘ Α’-107) θαη ηηο δηαηΨμεηο ηνπ ΓΘΘ (ΦΔΘ Α’-114/8.6.2006) 
 

 
Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 ΓΩρεηαη ηελ εηζΪγεζε ηνπ ΑπνζηνιΫδε ΛηθνιΨνπ, Σεκηθνχ Κεραληθνχ M.Sc, ηεο ΡερληθΪο 
πεξεζΫαο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο. 

 Ρελ ηξνπνπνΫεζε Πχκβαζεο κε αξ. πξση.:1909/24 ΗνπλΫνπ 2015ε νπνΫα αλαιχεηαη σο 
αθνινχζσο: 

Α/Α 
ΔΗΓΝΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΑΛΑΙΠΖ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 
ΞΝΠΝΡΖΠ 

ΡΗΚΖ 

(€) 

ΓΑΞΑΛΖ 

(€) 

1 
ΚεηαθνξΨ 

ΙπκαηνιΨζπεο 

Όρεκα ηχπνπ 
αιπζΫδαο 

ΘΨδνο  
10 m3 

549,00 24,00 13.176,00 

ΣηιηνκεηξηθΪ 

απφζηαζε 
300,00 m 549,00 0,20395 111,97 

 

ΠΛΝΙΝ 
(Απιθμηηικϊ

ρ) : 

13.287,97 

 

ΠΛΝΙΝ 

(Νλογπάθυρ
) :  

ΓΩθα ηξεΫο ρηιηΨδεο δηαθφζηα νγδφληα επηΨ επξψ θαη ελελΪληα επηΨ 
ιεπηΨ 

 
   Φ.Π.Α. (24%) 3.189,11 

 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΠΛΝΙΝ 

(Απιθμηηικϊρ) 

16.477,08 

 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
(Νλογπάθυρ) 

Γέκα έξι σιλιάδερ ηεηπακψζια εβδομήνηα επηά εςπϊ και 
οσηϊ λεπηά 

 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-34/30-1-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ 
 

 
 

ΘΔΚΑ 3Ν - ΑΞΝΦΑΠΖ 2-35/30-1-2018 – ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 
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Έγκπιζη μελέηηρ, ηεςσϊν δημοππάηηζηρ και έγκπιζη δαπάνηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ». Θυδικψρ 

εξψδυν 12.00.01 πποχπολογιζμοω 2018 ΓΔΑ Θιλκίρ, πίζηυζη 59.995,00€.  

 

Ζ Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο εηζεγνχκελε ην ΡΟΗΡΝ ζΩκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο 
Ωζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνλ ηΫηιν ηνπ ζΩκαηνο. 
 

Ρα κΩιε ηνπ Γ.Π. ςΪθηζαλ ππΩξ ηεο ζπδΪηεζεο ηνπ ζΩκαηνο σο θαηεπεΫγνλ. 
 

ΔλεκΩξσζε γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα Ωγηλε απφ ηνλ θ. ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλν, Ζιεθηξνιφγν 
Κεραληθφ ηεο  Γ.Δ..Α. ΘηιθΫο, ν νπνΫνο Ωζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ηελ Ωγθξηζε κειΩηεο, ηεπρψλ 
δεκνπξΨηεζεο θαη Ωγθξηζε δαπΨλεο ηεο πξνκΪζεηαο: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & 

ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ», πΫζησζεο 59.995,00€ (πιΩνλ ΦΞΑ), ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ 
εηζΪγεζεπνπ Ωρεη σο εμΪο : 

 

Πχκθσλα κε ηελ 1-1/16-01-2018 απφθαζε Γ.Π. ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, πνπ πξαγκαηνπνηΪζεθε ηελ 

16-01-2018 γηα ηελ ζπγθεθξηκΩλε πξνκΪζεηα πνπ αθνξΨ ηελ «ΝΚΑΓΑ Α», νξΫζηεθε σο 
ηξφπνο εθηΩιεζεο ν ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ην Ωηνο 2018, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ 

Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ, παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 117 φπνπ αλαθΩξνληαη ηα εμΪο : 

«Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ επηηξέπεηαη όηαλ ε εθηηκώκελε αμία 
ηεο ζύκβαζεο είλαη ίζε ή θαηώηεξε από ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ, ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ.» 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηΩξσ πξνκΪζεηαο εΫλαη κηθξφηεξνο ηνπ πνζνχ ησλ 80.000,00, ην 
πνζφ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ ζα ππεξβαΫλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο 

πξνκΪζεηαο θαη ζα γΫλεη ζχκθσλα κε ηελ παξαθΨησ ΡερληθΪ Έθζεζε πνπ Ωρεη σο εμΪο: 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΑΗΣΖΜΑΣΟ 
 
Σν παξφλ πξσηνγελέο αίηεκα αθνξά ηελ δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018, γηα ηελ θάιπςε ησλ 
επεηγνπζψλ αλαγθψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο αληιηψλ, 
πνπ ζα αθνξά ηα έηε 2018 θαη 2019. 
Γηα ην έηνο 2018 ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε χςνπο 200.000,00 επξψ ε νπνία ζα θαηαλεκεζεί ζην πνζφ 
ησλ 59.995,00 γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 140.005,00 επξψ ζα 
θαιχςεη ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ην έηνο 2018.  
Ο δηαγσληζκφο απηφο γίλεηαη ν νπνίνο κε βάζε ην άξζξν  236 παξάγξαθνο 10 πνπ αθνξά ην ΒΗΒΛΗΟ ΗΗ  
Σν ππφινηπν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο πνπ αθνξά ζην έηνο 2019 δαπάλεο 200.000,00 επξψ 
ζα θαιπθζεί κε πνιπεηή δέζκεπζε κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο. 
Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξεί   144   αληιηνζηάζηα πφζηκνπ λεξνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηηο επηά 
Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Καιιηθξαηηθφ Γήκν Κηιθίο. 
Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα αγνξάο ζπληάρζεθε ν παξαθάησ πξνππνινγηζκφο ν νπνίνο αθνξά ηελ 
πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ, ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ, θαηάιιεισλ πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ζηήιε 
αλάξηεζεο  ππνβξπρίσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη 
επαλαηνπνζέηεζεο. 

 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΣΔΥΝ. 

ΠΡΟΓΗΑ
ΓΡ. 

ΚΧΓΗΚΟ 
CPV 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ 

ΠΟΟΣΖ
ΣΑ 

ΣΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ 
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 ΟΜΑΓΑ Α - ΔΠΔΗΓΟΤΔ ΑΝΑΓΚΔ - ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 4''             

1 Τπνβξχρηα αληιία 4"  παξνρήο  
Q = 10 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 42 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 270,00 270,00 

2 Τπνβξχρηα αληιία 4"  παξνρήο  
Q = 10 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 120 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 450,00 450,00 

3 Τπνβξχρηα αληιία 4"  παξνρήο  
Q = 14 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 34 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 245,00 245,00 

4 Τπνβξχρηα αληιία 4"  παξνρήο  
Q = 14 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 98 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 500,00 500,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 6''             

5 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 14 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 68 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 770,00 770,00 

6 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 14 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 210 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 1000,00 1000,00 

7 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 30 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 53 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 700,00 700,00 

8 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 30 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 210 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 1600,00 1600,00 

9 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 48 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 44 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 620,00 620,00 

10 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 48 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 181 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 1500,00 1500,00 

11 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 60 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 37 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 930,00 930,00 

12 Τπνβξχρηα αληιία 6"  παξνρήο  
Q = 60 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 140 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 2100,00 2100,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 7''             

13 Τπνβξχρηα αληιία 7"  παξνρήο  
Q = 65 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 72 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 1200,00 1200,00 

14 Τπνβξχρηα αληιία 7"  παξνρήο  
Q = 65 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 200 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 2500,00 2500,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ ΑΝΣΛΗΔ 8''             
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15 Τπνβξχρηα αληιία 8"  παξνρήο  
Q = 85 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 63 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 1050,00 1050,00 

16 Τπνβξχρηα αληιία 8"  παξνρήο  
Q = 85 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 190 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 2050,00 2050,00 

17 Τπνβξχρηα αληιία 8"  παξνρήο  
Q = 100 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 59 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 1050,00 1050,00 

18 Τπνβξχρηα αληιία 8"  παξνρήο  
Q = 100 M3/H θαη καλνκεηξηθνχ 
H = 197 M. 

  42122130-0 ηεκ 1 2150,00 2150,00 

  ΤΠΟΒΡΤΥΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ             

19 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 4" 
ηζρχνο 4 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 270,00 270,00 

20 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 4" 
ηζρχνο 5,5 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 340,00 340,00 

21 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 4" 
ηζρχνο 7,5 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 370,00 370,00 

22 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 4" 
ηζρχνο 10 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 470,00 470,00 

23 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 7,5 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 830,00 830,00 

24 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 10 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 870,00 870,00 

25 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 15 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 1050,00 1050,00 

26 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 20 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 1150,00 1150,00 

27 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 25 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 1300,00 1300,00 

28 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 30 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 1400,00 1400,00 

29 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 40 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 1600,00 1600,00 

30 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 6" 
ηζρχνο 50 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 2000,00 2000,00 

31 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 8" 
ηζρχνο 40 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 2150,00 2150,00 

32 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 8" 
ηζρχνο 50 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 2350,00 2350,00 
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33 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 8" 
ηζρχνο 60 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 2600,00 2600,00 

34 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 8" 
ηζρχνο 75 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 3100,00 3100,00 

35 Τπνβξπρηνο θηλεηήξαο 8" 
ηζρχνο 100 ΖΡ 

  31110000-0 ηεκ 1 3900,00 3900,00 

  ΧΛΖΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ             

36 σιήλαο 3 κέηξσλ , ηχπνπ 
mannesman αθαλνχο ξαθήο 
δηαηνκήο 3'' κε ηελ κνχθα 

  44163100-1 ηεκ 40 55,00 2200,00 

37 σιήλαο 3 κέηξσλ , ηχπνπ 
mannesman αθαλνχο ξαθήο 
δηαηνκήο 4'' κε ηελ κνχθα 

  44163100-1 ηεκ 30 65,00 1950,00 

38 Φιαληδαζηήξημεο ππνβξπρίνπ 
θαηάιιειε γηα γεψηξεζε 
δηαηνκήο είηε 6", είηε 8", είηε 10" 

  44163100-1 ηεκ 1 35,00 35,00 

39 Μαζηφοδηαηνκήο  3" ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο κε ηελ 
ζηήιε ζηήξημεο.  

  44163100-1 ηεκ 10 25,00 250,00 

40 Μαζηφοδηαηνκήο 4" ζχλδεζεο 
ππνβξχρηαο αληιίαο κε ηελ 
ζηήιε ζηήξημεο.  

  44163100-1 ηεκ 10 35,00 350,00 

41 Μαλδχαο ςχμεο ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 6", κε 
εμσηεξηθή δηάκεηξν Φεμ= 168 
mm, θαη πάρνο 4,0 mm. 

  44163100-1 ηεκ 1 500,00 500,00 

42 Μαλδχαο ςχμεο ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ 
ραιπβδνζσιήλα 8", κε 
εμσηεξηθή δηάκεηξν Φεμ= 
218,00 mm θαη πάρνο 4,0 mm. 

  44163100-1 ηεκ 1 600,00 600,00 

43 Κακπχιε πάζν- θιαληδα 
δηαηνκήο 3" 

  44163100-1 ηεκ 1 45,00 45,00 

44 Κακπχιε πάζν- θιαληδα 
δηαηνκήο 4" 

  44163100-1 ηεκ 1 60,00 60,00 

45 Υαιχβδηλε θιάληδα ηφξλνπ, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξνο   DN 80  
θαηά DIN, θιάζεο πίεζεο ΡΝ 16 

  44163100-1 ηεκ 5 10,00 50,00 

46 Υαιχβδηλε θιάληδα ηφξλνπ, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξνο   DN 100  
θαηά DIN, θιάζεο πίεζεο ΡΝ 16 

  44163100-1 ηεκ 5 14,00 70,00 
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  ΤΠΖΡΔΗΔ             

47 Δμαγσγή ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο απφ 
γεψηξεζε δηαηνκήο 6", είηε 8", 
είηε 10" 

  51100000-3 κ.κ. 1.000 3,50 3500,00 

48 Σνπνζέηεζε ππνβξχρηνπ 
αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε 
γεψηξεζε δηαηνκήο 6", είηε 8", 
είηε 10" 

  51100000-3 κ.κ. 1.000 3,50 3500,00 

49 Δξγαζία ειεθηξνζπγθφιιεζεο 
ραιπβδνζσιήλα κε 
ραιπβδνζσιήλα είηε 
ραιπβδνζσιήλα κε θιάληδα , 
δηαηνκήο DN 80 είηε DN 100. 

  51100000-3 ηεκ 9 50,00 450,00 

  χλνιν Οκάδαο Α: 59.995,00 

ΦΠΑ 24% : 14.398,80 

Άζξνηζκα Οκάδαο 
Α: 

74.393,80 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ππνβξπρίσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ επεηγνπζψλ αλαγθψλ,  
εθηηκάηαη ζηα 59.995,00 ζπλ ΦΠΑ 24%. ρεηηθά CPV 42122130-0, 31110000-0, 44163100-1, θαη 
51100000-3.  
 
 

Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ γηα ην Ωηνο 2018 θαη γηα ηελ θΨιπςε ησλ Ψκεζσλ αλαγθψλ 

πξνκΪζεηαο αληιηψλ, πξνηεΫλεηαη λα γΫλεη ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο, πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00 
€ (πιΩνλ ΦΞΑ) ηνπ ηκΪκαηνο «Νμάδα Α», ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 

147/08.08.2016 ηεχρνο Α) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ θαη εηδηθΨ 
ηελ παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 236, φπνπ αλαθΩξνληαη ηα εμΪο : 

«10. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9, νη αλαζέηνληεο θνξείο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ 

ζπκβάζεηο γηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ, ιακβάλνληαο ππ' όςηλ ηελ 

εθηηκώκελε αμία κόλν ηνπ ηκήκαηνο, εθόζνλ απηή, ρσξίο ΦΠΑ είλαη κηθξόηεξε από νγδόληα ρηιηάδεο 

επξώ (80.000) γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή από έλα εθαηνκκύξην Δπξώ (1.000.000) γηα έξγα, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ππεξβαίλεη ην 

20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο όισλ ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλόκελν έξγν, ε 

πξνηεηλόκελε αγνξά παξεκθεξώλ αγαζώλ ή ε πξνηεηλόκελε παξνρή ππεξεζηώλ».  

 

Πχκθσλα κε ηα αλσηΩξσ, παξαθαιψ λα εγθξΫλεηε θαη λα θαζνξΫζεηε ηνλ ηξφπν εθηΩιεζεο γηα 
ηελ πξνκΪζεηα κε ηΫηιν: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ 
ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ»πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00€ (πιΩνλ ΦΞΑ), κε θξηηΪξην αλΨζεζεο ηελ 

ζπκθΩξνπζα απφ νηθνλνκηθΪ Ψπνςε πξνζθνξΨ γηα ηηο Ψκεζεο αλΨγθεο ηεο ΔπηρεΫξεζεο. 

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηΨ απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε θαη αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ 

4. ηελ εηζΪγεζε ηεο ΞξνΩδξνπ, 

5. ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ΒΗΒΙΗΝ ΗΗ) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο 
Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ, παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 236, 
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6. ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ΒΗΒΙΗΝ Η) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο 
Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ, Άξζξν 117 

 

Αποθάζιζε και εγκπίνει ομψθυνα 

 Ρελ  εηζΪγεζε ηνπ θ. ΘνξθνηΫδε ΘσλζηαληΫλνπ. 
 

 Ρε κειΩηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξΨηεζεο ηεο πξνκΪζεηαο πνπ ζπληΨρζεθαλ απφ ηελ ΡερληθΪ 

πεξεζΫα ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο, (επηζπλΨπηεηαη θαη απνηειεΫ αλαπφζπαζην ηκΪκα ηεο 
παξνχζεο). 

 

 Ρελ εθηΩιεζε ηεο πξνκΪζεηαο ηνπ ηκΪκαηνο «Νμάδα Α», πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00€ 
(πιΩνλ ΦΞΑ), ηε δηαδηθαζΫα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 

4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ΒΗΒΙΗΝ Η) Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ, παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 117 θαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζΫα αλΨζεζεο-επηινγΪο  
«πξνκεζεπηψλ», ζε εθαξκνγΪ ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/08.08.2016 ΒΗΒΙΗΝ ΗΗ) 

Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ, παξ. 10 ηνπ Άξζξνπ 236. 
 

 Γεζκεχεη πΫζησζε  59.995,00€ ζε βΨξνο ηνπ Θ.Α.12.00.01 (ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ 

ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) θαη 14.398,80 € ζε βΨξνο 
ηνπ Θ.Α.54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ωηνπο 2018 γηα ηελ 

εθηΩιεζε ηεο δηαδηθαζΫαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχηεο πξνκΪζεηαο ηνπ ηκΪκαηνο 
«Νμάδα Α». 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκΪζεηαο ηνπ ηκΪκαηνο «Νμάδα Α» ζα γΫλεη απφ ηα ΡαθηηθΨ 

Ωζνδα ηεο ΔπηρεΫξεζεο  θαη ζα βαξχλεη ηηο  πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Θ.Α.12.00.01 
(ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΑΛΡΙΗΥΛ & ΞΝΒΟΣΗΥΛ ΘΗΛΖΡΖΟΥΛ) θαη ηνπ 

Θ.Α.54.00.28 (ΦΞΑ ΞΑΓΗΥΛ)ηνπ  νηθνλνκηθνχ Ωηνπο 2018, φπνπ πξνβιΩθζεθε ζρεηηθΪ 
δαπΨλε. 

 

 Ρν Γ.Π. ςεθΫδεη ηηο ζρεηηθΩο πηζηψζεηο. 

Ζ απφθαζε απηΪ πΪξε αχμνληα αξηζκφ: 2-35/30-1-2018 - ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ 

ΓΗΑΡΑΜΖΠ. 

Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 

 
 

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
ηεο ΓΔΑ ΘηιθΫο 

 
 
 

Αναζηαζιάδος Δλένη  

Απσιηέκηυν Κησανικψρ 

Γεκνηηθφο Πχκβνπινο ΘηιθΫο 
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: 
«Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη 
ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  
(πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο)». 

ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 

ΚΗΛΚΗ 

Γ.Δ.Τ.Α.ΚΗΛΚΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ,  Κσδηθφο : 12.00.01 

 

ΑΡΗΘΜΟΜΔΛΔΣΖ:Π5/2018 
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

 

 

Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ 

( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ)  

 

δ η α θ ε ξ χ ζ ζε η 

 

ηελ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

 

«Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  (πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο». 

 

Πξνυπνινγηζκνχ 59.995,00  Δπξψ (ρσξίο  Φ.Π.Α. 24%), 

 

Πνπ  ζα  δηεμαρζεί  ζχκθσλα  κε   ηηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπλ. 4412/2016 (Α‟147)  θαη   

β) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  θαη 

 

θαιεί 

 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, λα 
ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο σο άλσ πξνκήζεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 

Άξζξν 1: Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

 Αλαζέηνπζα αξρή: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ , 
(Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ )  

Οδφο : 1
ν
ρικ. Κηιθίο-Ξεξφβξπζεο 

 
Σαρ.Κσδ. : 61100 

Σει. : 2341029330  

Telefax : 2341029320 

E-mail : korkotidis@deyak.gr 

1.2 Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηεο Τπεξεζίαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΗΛΚΗ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ).  

1.3 Φνξέαο εθηέιεζεο ηεο Τπεξεζίαο: Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 
ΚΗΛΚΗ, ( Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ ).  

 Πξντζηάκελε Αξρή: ΣΟ Γ.. ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  

 

 Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία: Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ.  

 

Άξζξν2:Παξαιαβή εγγξάθσλ ζχκβαζεο θαη ηεπρψλ. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ2 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α) ε παξνχζα δηαθήξπμε, 

β) ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ.2 λ.4412/2016.  

γ) ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

δ) ν  ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο, 

ε) ην  ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
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ζη) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 

ε) ηπρφλ  ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη   δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί 
φισλ ησλ αλσηέξσ. 

Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ , ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ γξακκαηεία ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο ζηελ δηεχζπλζε 1ν ΥΛΜ 
Κηιθίο - Ξεξφβξπζε, 61100, Κηιθίο,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο  θαη ζην ηειέθσλν 2341029330  θαη fax: 
2341029320. Δπίζεο ζα δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο:www.deyak.gr. 

Οη παξαιήπηεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηα ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην αλαθέξνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πξνζθπγέο θαηά ηεο 
λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ησλ παξαιεθζέλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 
έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο 
ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ 
εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Άξζξν 3: Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο. 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 
πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν18 ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 

Πξνζθνξά  

Σνπ………………….. 

Γηα ηελ Πξνκήζεηα  : «Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  
(πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο». 

Με Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ 

 

Καη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο …./…../2018 

 

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

α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»,  θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.  
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γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν (θιεηζκέλν κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην 
αληηιεπηφ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24. 

Οη ηξείο (3 )  μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2. 

 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα ηερληθά θπιιάδηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  κπνξνχλ λα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

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

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξψλ - Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ - 
Καηαθχξσζε - χλαςε ζχκβαζεο - Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο - Έγθξηζε πξαθηηθνχ. 

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

β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη ρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν 
εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο, θαζψο θαη ε εθπιήξσζε άιισλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην 
πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

γ) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο , ν θάθεινο ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο»,  θαζψο θαη ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ 
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή θαηαρσξεί ζε πξαθηηθφ φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα 
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 
ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  Σν πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο. Σν απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ 
ζηαδίνπ  επηθπξψλνληαη κε απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ,  ε  
νπνία  θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, θαη θπιάζζνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί  ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε 
πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 

Οη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, γηα φζεο Πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηνλ πξνεγνχκελν έιεγρν 
απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ελζηάζεσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο 
παξνχζαο, θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαη ε νπνία επίζεο αλαξηάηαη ζε εκθαλέο κέξνο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζηαδίνπ 
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ έρεη απνζηαιεί ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο. 

ηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ αλαθνηλψλεη ηηο ηηκέο ζε 
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ησλ νπνίσλ νη Πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζην Πξαθηηθφ 
Γηαγσληζκνχ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα .  Σν πξαθηηθφ  αλνίγκαηνο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ππνγξάθεηαη απφ ηα 
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κέιε ηεο επηηξνπήο, θαη επηθπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα 
ζηνπο Πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο , φπσο θαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 127 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

4.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ – Καηαθχξσζε – Πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

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

 Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ηελ 
Τπεχζπλε δήισζε είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

 Αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή 

 Αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο, o πξνζσξηλφο αλάδνρνο 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. 

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

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

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε 
πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο 
πξνζθνξέο  ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, 1

ν
ρικ. Κηιθίο-

Ξεξφβξπζεο, Σ.Κ.61100, Κηιθίο ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο θαηαθπξσηηθήο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν απφθαζεο. 

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

 

4.3 Δλζηάζεηο. 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο 
δηελέξγεηάο ηνπ, ή ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζ' απηφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, σο εμήο : 
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α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ  θνηλνπνίεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθφ –  εηξά ηζρχνο. 

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

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

 Σν ζπκθσλεηηθφ 

 Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε 

 Σν ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Ο Δλδεηθηηθφο  Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο 

 Ζ  Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή (νηθνλνκηθή , ηερληθή)  

 

Άξζξν 6: Γιψζζα δηαδηθαζίαο. 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.   

 

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία. 

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 
λνκνζεηεκάησλ: 

 Σου ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’147), 

 (Μζχρι τισ 31/12/2016) του ν.3886/2010 (Α'173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων 
ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21 γσ 
Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ 
τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ 
Δεκεμβρίου 2007(L335)», 

 Σου ν.4013/2011 (Α’204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Συμβάςεων  και  Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…». 
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 Σου ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 Σου ν.3548/2007 (Α’68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου  Ν. 1069/80 « Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςθ Επιχειριςεων Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ( Φεκ 191/23-8-
1980) 

 Οι διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 

 Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ εργολαβίασ και 
γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω ι εκδοκοφν 
ςε μεταγενζςτερο χρόνο του παρόντοσ προτφπου. 

 Σθν αρικμό    ………… Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και τα τεφχθ του 
διαγωνιςμοφ, διετζκθ  πίςτωςθ ποςοφ 59.995,00 € ςε βάροσ του κωδικοφ  12.00.01 «Προμικεια 
υποβρυχίων αντλιϊν και υποβρυχίων κινθτιρων για το ζτοσ 2018  (υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ)» του 
προχπολογιςμοφ εξόδων, οικονομικοφ ζτουσ 2018, εγκρίκθκε θ διενζργεια ςυνοπτικοφ μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ  και κακορίςκθκαν οι όροι του διαγωνιςμοφ. 

 

Άξζξν 8: Υξεκαηνδφηεζε ηεο Τπεξεζίαο, Φφξνη, Γαζκνί, θιπ. -  Πιεξσκή Αλαδφρνπ. 

8.1 Υξεκαηνδφηεζε 

Ζ ππεξεζία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΗΓΗΑ ΔΟΓΑ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο  χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Ν.4013/2011. 

 

8.2 Σξφπνο πιεξσκήο 

Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υλικϊν και εργαςιϊν ςτον Ανάδοχο τθσ προμικειασ κα γίνει ωσ εξισ :  

 Για κάκε τμθματικι παράδοςθ υλικϊν είτε εργαςιϊν με βάςθ τθν αντίςτοιχθ παραγγελία κα εκδίδεται το 
ςχετικό τιμολόγιο το οποίο κα εξοφλείται ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν. 

 το τιμολόγιο  κα αναγράφονται θ επωνυμία τθσ υπθρεςίασ, θ διεφκυνςθ αποςτολισ, θ παραδοκείςα 
ποςότθτα και θ υπογραφι του παραλιπτθ. Σο τιμολόγιο  κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα  δελτία 
αποςτολισ. 

 Σον Ανάδοχο βαρφνει θ ιςχφουςα ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ςτθν κακαρι 
αξία των παραςτατικϊν.  

 Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεωσ περιλιψεωσ τθσ διακθρφξεωσ αυτισ τα λοιπά ζξοδα του διαγωνιςμοφ αρχικοφ 
και ενδεχόμενα επαναλθπτικοφ, βαρφνουν τον ανάδοχο που του κατακυρϊκθκε οριςτικά  θ υπθρεςία. Ο 
ανάδοχοσ κα βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ ωσ και τθ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςθσ.  

 Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

 Η πλθρωμι του τιμιματοσ κα γίνεται ςε ΕΤΡΩ 

 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
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Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν έσο ηελ πξνεγνχκελε  εξγάζηκε  εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο , δειαδή ζηηο   
…../……/2018. 

 

Άξζξν 10: Σεθκήξην απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

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

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνυπνινγηζκφο, ηφπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο   Πξνκήζεηαο. 

 

11.1 Σίηινο ηεο πξνκήζεηαο.  

Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  είλαη: 

«Πξνκήζεηα ππνβξπρίσλ αληιηψλ θαη ππνβξπρίσλ θηλεηήξσλ γηα ην έηνο 2018  (πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο )» 

 

11.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 59.995,99 Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 24%.  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

11.3 Σφπνο παξάδνζεο ηεο Πξνκήζεηαο.  

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη, είηε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, είηε ζηα αληιηνζηάζηα θαη ζηηο δεμακελέο ησλ 
επηά Γεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. Ζ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ζηα αληιηνζηάζηα θαη ζηηο 
δεμακελέο ησλ επηά Γεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΚ θαηά ηελ ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

 

11.4 θνπφο ηεο Πξνκήζεηαο. 

θνπφο ηεο πξνκεζείαο είλαη ε ΓΔΤΑ Κηιθίο λα θαιχςεη ηηο επείγνπζεο αλάγθεο  πξνκήζεηαο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ  
ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζηηο επηά Γεκνηηθέο ελφηεηεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

Παξάιιεια κε ηνλ ελ ιφγσ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζα πινπνηεζεί θαη αληίζηνηρνο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο 
πξνκήζεηαο ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ν νπνίνο ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ έμη κήλεο γηα ηελ νινθιήξσζε 
θαη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 12: Πεξαίσζε ζχκβαζεο. 

Ζ πξνκήζεηα  νινθιεξψλεηαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018, αλεμαξηήησο αλ έρεη εμαληιεζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο . 

ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί πξηλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2018, ε Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο κπνξεί λα 
δεηήζεη αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 30 % εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν θαη επσθειέο γηα απηήλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Κηιθίο, κε ην ίδην πνζνζηφ 
έθπησζεο κε απηφ ηεο πξνζθνξάο θαη γηα ην ίδην είδνο πξνκήζεηαο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο έρεη θαιπθζεί πξηλ ηεο 31-12-2018,  θαη έρεη ππάξμεη ππέξβαζε 
ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο θαηά 30% θαη έρεη θαιπθζεί θαη απηφ, ηφηε νινθιεξψλεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, 
αλεμαξηήησο αλ έρεη έξζεη ε  εκέξα 31-12-2018. 
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Ζ Γ.Δ.Τ.Α. ΚΗΛΚΗ δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ αλάδνρν  λα απνξξνθήζεη   ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη  
ππεξεζηψλ  φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδφρνπ - χζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 327 «πλνπηηθφο δηαγσληζκφο» ηνπ λ.4412/2016 θαη 
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη 
ππνβιεζεί ζην έληππν κε ηίηιν «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πνπ ζπλνδεχεη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ πξνζθνξά δίλεηαη ζε Δπξψ, ρσξίο ΦΠΑ θαη πεξηιακβάλεη ην  ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ φπσο 
αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. 

Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδφρνπ. 

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

 

Άξζξν 15: Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Ζ Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1199,90€ (2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
πξνκήζεηαο) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1.α. ηνπ Άξζξνπ 72 , ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο– Ρήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ). 

16.1 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

16.2 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 17: Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο . 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο 
λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη. 
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο δελ ζα έρεη δηάξθεηα ιήμεο θαη ζα αλαθέξεη φηη: «Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ 
απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ 
καο (Σξάπεδα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν) απαιιαγκέλν απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε». 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Γ.Δ.Τ.Α.  Κηιθίο),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 
εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 
εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ 
πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε. 

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

 

Άξζξν 17Α:  Έθδνζε εγγπεηηθψλ. 
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Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο θαη  θαιήο  εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-
Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ 
ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ , ζχκθσλα κε ην Άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Άξζξν 18:Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη 
…../…../2018.Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαηε 10:00 πκ. 

 

Άξζξν 19: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ. 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 
ηνπ λ.4412/2016, γηα δηάζηεκα έμη ( 6 )  κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 20: Γεκνζηφηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζην ΚΖΜΓΖ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί:   

 ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , ( www.deyak.gr ). 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο. 

Δπίζεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο , 
(www.deyak.gr). 

Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο , βαξχλνπλ 
ηνλ αλάδνρν ηεο ππεξεζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Άξζξν 21: Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

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

 

Άξζξν 22: Κξηηήξηα επηινγήο. 

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 304-308 ηνπ λ.4412/2016πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα 
κέιε ηεο έλσζεο. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Απνθιείεηαη νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) φηαλ 
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24

εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L300ηεο 

11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ –κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔC195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔL192 ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔC316 ηεο 27.11.1995,ζ.48),ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13

εο
Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL164 ηεο 22.6.2002,ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
Οθησβξίνπ 2005, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔL309 ηεο 25.11.2005,ζ.15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5

εο
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔL101 ηεο 15.4.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 
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117 

 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, 

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

 

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

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο. 

 Απνθιείεηαη απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε  δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 
ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016 δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ  κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά 
ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.4412/2016, δελ 
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή  πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη ‟εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23ηεο παξνχζαο, 

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

 

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

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

 

Β. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

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

 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Γελ απαηηείηαη. 

Γ.  ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα,  λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε 
απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο  αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο 
ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα 
ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο 
νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ . 

 

Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο. 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ηεο ΔΑΑΓΖΤ. 

Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θάησ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο 
αξρέο δέρνληαη ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 (Α΄75) ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 79 
λ.4412/2016 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 λ.4412/2016 ηεο 
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ΔΑΑΓΖΤ, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή 
ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο, 

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β θαη 22Γ 

Σν ΣΔΤΓ  θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο 
Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη 
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

 

Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα). 

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

Ζ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22Α,  22Β θαη 22Γ  πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζην ηππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο 
Γήισζεο , είλαη ηα εμήο :  

 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22
Α
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

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

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

(γ) Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα,  πηζηνπνηεηηθφ 
φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,  πνπ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο 
έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη  πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.ΜΖ. 

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

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

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

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

 

 

Γηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β. 

(α) Πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο  ζπλαθέο κε ην 
δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. 

( β )  Οη αιινδαπνί Οηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάινπλ σο δηθαηνινγεηηθά, ηα  αληίζηνηρα παξαπάλσ έγγξαθα πνπ 
ηζρχνπλ θαη εθδίδνληαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζή ησλ . 

 

23.5 Γηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο απφδεημεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  
ηνπ άξζξνπ 22Γ. 

Γελ απαηηείηαη. 

 Δπίζεκνη θαηάινγνη εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

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

 

Άξζξν 24: Πεξηερφκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο. 

Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, ηα αθφινπζα: 

(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»,   

( β ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά»  

( γ ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»  

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

 

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

1) Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Β 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ ΣΔΤΓ νη νηθνλνκηθνί θνξείο  ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα εμήο: 

Μέξνο Η : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλαζέηνληα θνξέα. 

file:///C:/Users/td1/Desktop/ΑΝΑΛΥΣΗ%20-%20ΣΧΟΛΙΑ%20-%20ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ%20Ν.%2044122016/ΠΡΟΤΥΠΗ%20ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΣΑΤΕ-1,%20χωρις%20Παραπομπές.docx
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Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ. 

Α. Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 
11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 
θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, 
ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα 
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, 
ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 
αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 
15.4.2011,  

ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

 

Β. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

 

Γ. Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη φηη: 

1) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.4412/2016.  

2) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 



 

 

122 

 

ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  

3) δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ  

4) δε ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

5) δελ γλσξίδεη ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4412/2016.  

6) δελ έρεη παξάζρεη ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή νχηε έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.  

7) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 
παξφκνηεο θπξψζεηο  

8)  δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. 

 

Γ. Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Γελ απαηηείηαη 

 

Μέξνο ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο (Δλφηεηεο Α έσο Γ) 

Δλφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα  

Σν θξηηήξην 1 (φπνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ 
κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ).  

 

Δλφηεηα Β : Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Γελ απαηηείηαη. 

 

Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Γελ απαηηείηαη. 

 

Δλφηεηα  Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Γελ απαηηείηαη. 

 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 
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Γελ απαηηείηαη 

 

2) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη ε αζηπλνκηθή  ηαπηφηεηα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην  ηδξπηηθφ θαηαζηαηηθφ θαη 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή  ην ηειεπηαίν  θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην ΓΔΜΖ  

3) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο,  αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

Πξαθηηθφ ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ή θάζε κέινπο- λνκηθνχ πξνζψπνπ 
ηεο έλσζεο, κε ην νπνίν: 

-εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θνξέα ζηνλ δηαγσληζκφ (πιελ κνλνπξφζσπσλ εηαηξηψλ) 

-εγθξίλεηαη θαη παξέρεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή άηνκα (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) εμνπζηνδφηεζε λα ππνγξάςεη φια ησλ απαηηνχκελα έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζθνξάο), θαζψο γηα λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα θαη λα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
λα ππνγξάςεη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ έγγξαθν απαηηεζεί 

-νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν σο αληίθιεηνο κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, 
e-mail) κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ν αληίθιεηνο δελ είλαη 
γλψζηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ππνρξενχηαη λα κεηαθξάδεη θάζε έγγξαθν ζηελ ειιεληθή κε δηθά ηνπ έμνδα, 
επηκέιεηα θαη επζχλε. 

 Καλέλαο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εηαηξείεο, ή έλσζε πξνκεζεπηψλ 
νχηε λα ζπκκεηέρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί άιιν θπζηθφ πξφζσπν, εηαηξία, ζπλεηαηξηζκφ ή θαη 
έλσζε πξνκεζεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο, εθηφο εάλ απνζχξεη ν ελδηαθεξφκελνο 
φιεο ηηο πξνζθνξέο εθηφο απφ κία, κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο, δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 
ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ππάιιεινο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφλ ή εηδηθφο ζχκβνπινο ακεηβφκελνο 
απφ απηή κε κηζζφ ή θαη κε άιιν ηξφπν ακνηβήο. 

4) Δλεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), φπνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζα δειψλεη:  

 φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππ‟ αξηζκ Π5/2018  κειέηεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ θαζψο 
θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη φηη απνδέρεηαη ηα αλσηέξσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο  
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο  εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

 Όηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΚ γηα αλαβνιή, καηαίσζε, 
ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Σνλ αξηζκφ ηνπ FAX είηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε email γηα ηελ αιιεινγξαθία ηεο ΓΔΤΑΚ κε ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα.  

 

Ο θάθεινο «Σερληθή  Πξνζθνξά»πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ : 

1. Γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο 4‟‟, 6‟‟, 7‟‟ θαη 8‟‟ ηληζψλ, ηερληθή πεξηγξαθή γηα θάζε θαηεγνξία αληιηψλ, ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθά θπιιάδηα φπνπ ζα θαίλνληαη, ηα πιηθά 
θαηαζθεπήο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, νη  θακπχιεο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ζεηξά αληιηψλ, ν θαηαζθεπαζηήο, ε 
ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο πνπ ην ζπλνδεχνπλ (ISO, CEθ.ι.π.) 

2. Γηα ηνπο ππνβξχρηνπο θηλεηήξεο 4‟‟, 6‟‟, 7‟‟ θαη 8‟‟ ηερληθή πεξηγξαθή γηα θάζε θαηεγνξία θηλεηήξσλ, ζηελ 
νπνία αλαθέξνληαη, ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθά θπιιάδηα  φπνπ ζα θαίλνληαη   ηα πιηθά 
θαηαζθεπήο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά,  ν θαηαζθεπαζηήο, ε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζψο θαη νη πηζηνπνηήζεηο 
πνπ ην ζπλνδεχνπλ (ISO, CEθ.ι.π.) 
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3. Πίλαθαο αληηζηνηρίαο γηα ηηο πξνζθεξφκελεο αληιίεο θαη ηνπο θηλεηήξεο, φπνπ γηα θάζε πιηθφ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ζα αλαγξάθεηαη  ε πξνζθεξφκελε κάξθα θαη ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο. 

 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»ζα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην  έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

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

  



 

 

125 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 25.   ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ ΤΛΗΚΧΝ - ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ  κεηξάεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ 
ηηκνινγίνπ θαη ζα είλαη δηάξθεηαο 12 κελψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα παξαδνηέα δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα 
θαζπζηέξεζεο: 

• 5% επί ηεο  ζπκβαηηθήο ηηκήο ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ  πνπ θαζπζηεξνχλ. 

Ζ ίδηα ξήηξα ζα επηβάιιεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρεη παξαδνζεί κέξνο ησλ θαηά παξαγγειία πιηθψλ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 
νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν , ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 
είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα 
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ή ζα θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ίδην ή ζα θαηαπίπηνπλ απφ 
ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ηζρχνπλ 
ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

Δπίζεο εάλ νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ αλάδνρν θζάζνπλ αζξνηζηηθά ζην πνζφ ησλ 20.000,00€, 
ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ , ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη , θαηά ηελ θξίζε ηεο λα θξαηήζεη κέξνο ή ην 
ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ , θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 27.  ΠΟΟΣΖΣΔ ΤΛΗΚΧΝ  – ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗ 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαζψο 
επίζεο θαη πιηθά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί  ε δεηνχκελε δηάζηαζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή ηνπο ζα 
πξνθχπηεη κε ηνλ ηχπν ηεο γξακκηθήο παξεκβνιήο ζεσξψληαο φηη ε ηηκή κεηαβάιιεηαη γξακκηθά. 

Έζησ Υ1 ε ηηκή αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ1 πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 
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Έζησ Υ2 ε ηηκή αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ2 πνπ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 

Έζησ Υ3 ε ηηκή δεηνχκελεο αληιίαο κε παξνρή Q1 θαη καλνκεηξηθφ Ζ3 πνπ δελ έρεη πξνυπνινγηζηεί. 

Καη φηη Ζ1< Ζ3 < Ζ2 

Ζ ηηκή ηεο αληιίαο Υ3 ζα είλαη Υ3 = Υ1 +[ ( Υ2-Υ1) x (Ζ3-Ζ1) ] / ( Ζ2 – Ζ1). 

Δάλ ε πνηφηεηα ησλ πιηθψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη ειαηηψκαηα ν πξνκεζεπηήο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ , ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

Ζ πνζφηεηα ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ κπνξεί λα κεηαβιεζεί (αχμεζε ή κείσζε) ειεχζεξα ζε ζρέζε κε απηή πνπ 
αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη  κέρξη λα 
ζπκπιεξσζεί ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

 Ζ κεηαθνξά βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη  κε εηδηθφ φρεκα κε γεξαλφ. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 28.   ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΚΑΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. 

Σα πιηθά θαη νη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ  ζα εθηεινχληαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν ηεο ζχκβαζεο.   

Ο πξνκεζεπηήο κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο (κε νπνηνδήπνηε ηξφπν φπσο κήλπκα θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ,  ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θιπ) ζα πξέπεη ζε κία εκεξνινγηαθή εκέξα λα παξαδίδεη 
θαη λα ηνπνζεηεί ηελ πνζφηεηα πνπ δεηείηαη απφ ηελ ΓΔΤΑΚ, είηε απηή αθνξά πιηθά, είηε αθνξά ηελ πξνζθφκηζε 
γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο, κε ην θαηάιιειν ζπλεξγείν γηα ηελ εμαγσγή είηε ηελ ηνπνζέηεζε αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

Αξρηθά ζα απνζηαιεί ζηνλ  αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο, παξαγγειία πιηθψλ είηε ππεξεζηψλ (κε ηειενκνηφηππν ή 
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν). Ο αλάδνρνο νθείιεη ζε δηάζηεκα κηαο ψξαο απφ ηελ παξαγγειία, λα αληαπνθξηζεί (κε 
ηειενκνηφηππν ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) γηα ηελ ψξα θαη εκέξα παξάδνζεο ησλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη είηε ζηελ απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο είηε ζηα θαηά ηφπνπο αληιηνζηάζηα θαη δεμακελέο 
πφζηκνπ λεξνχ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, φπνπ ζα γίλεηαη θαη ε επέκβαζε. Ζ κεηαθνξά ζα γίλεη κε θνξηεγφ πνπ θέξεη γεξαλφ 
απηνθνξηψζεσο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί κεηά ηελ παξαγγειία γηα ηελ εκέξα θαη ψξα παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 
θαη ππεξεζηψλ, είηε αληαπνθξηζεί αιιά  θαζπζηεξήζεη πέξαλ ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο  εκέξαο απφ ηελ ψξα ηεο 
παξαγγειίαο,  ε ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ  πξνκήζεηα ησλ παξαγγειζέλησλ πιηθψλ θαη 
ππεξεζηψλ ζε  άιιν πξνκεζεπηή. 

Ζ απφθαζε αλάζεζεο ζε ηξίην πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ/ηεο πξνέδξνπ ηεο ΓΔΤΑ 
Κηιθίο. 

ηελ πεξίπησζε  παξαγγειίαο πιηθψλ ζε άιιν πξνκεζεπηή, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κηα αχμεζε 10 % ζηηο ηηκέο ηεο 
ζχκβαζεο, κφλν γηα ηηο ππνβξχρηεο αληιίεο θαη ηνπο ππνβξχρηνπο θηλεηήξεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη άιιεο κάξθαο 
είηε δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο. 

ηελ πεξίπησζε παξαγγειία ζε ηξίην πξνκεζεπηή, ε επηπιένλ ρξέσζε πνπ ζα πξνθχςεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο 
ζχκβαζεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ 10 %,  ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο θαη 
παξαθξαηείηαη απφ απηφλ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα ηζρχζνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη πέξα ηεο κηαο εκεξνινγηαθήο 
εκέξαο ζηελ δηάζεζε θαηάιιεινπ ζπλεξγείνπ κε γεξαλνθφξν φρεκα γηα ηηο εξγαζίεο εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο 
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αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ζ ΓΔΤΑ Κηιθίο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη άιιν ζπλεξγείν ππεξεζίαο θαη ε δηαθνξά 
ηηκήο πνπ ζα πξνθχςεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο ζχκβαζεο  επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 

ΆΡΘΡΟ 29.  ΓΝΧΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ 

Οη δηαγσληδφκελνη θαη ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο  νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ αληιηνζηαζίσλ , ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ δεμακελψλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 
δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη  ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα γίλεη ε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ηνπο 
ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ ππεξεζία. 

Σν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία ην αξγφηεξν 4 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ππεξεζία ππνρξενχηαη λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (εκεξνκελία θαη ψξα) θαηά ηνλ νπνίν ζα γίλεη θνηλή επίζθεςε 
φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππέβαιαλ ζρεηηθφ αίηεκα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ 
κέζσ emailείηε κέζσ FAX. Δπηπιένλ ε ππεξεζία ζα δηαζέζεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπλνδεχζεη ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο θαη ζα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Πξνο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ, αλαθέξεηαη φηη  ηα αληιηνζηάζηα 
θαη νη δεμακελέο βξίζθνληαη γεληθά  ζε ζεκεία φπνπ δελ ππάξρνπλ αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη, αιιά ρσκαηφδξνκνη  κε 
ιάζπεο θαη ιαθθνχβεο, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ΓΔ Κξνπζζψλ ζε δχζβαηεο νξεηλέο πεξηνρέο.  Ο αλάδνρνο ηεο 
πξνκήζεηαο, γηα ηελ πξφζβαζε ζηα αληιηνζηάζηα θαη ηηο δεμακελέο ζα πξέπεη  λα ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα  κε θίλεζε θαη 
ζηνπο ηέζζεξεηο ηξνρνχο (4Υ4). 

Ρεηά δειψλεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα γίλεη απνδεθηή θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εμαηηίαο ηπρφλ 
δαπαλψλ πνπ ζα ππνζηεί θαη νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΤΑ Κηιθίο θαη ζηελ 
θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξφζβαζεο ζε απηέο. 

 

ΑΡΘΡΟ 30.  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο 
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή εξγνιαβίαο ζε 
ηξίηνπο ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην 30%ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο, ηφηε ζα πξέπεη ζηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο λα ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ηεο παξ.4 ηνπ 
άξζξνπ 79 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο. 

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), πνπ αθνξά ηνλ ππεξγνιάβν ζα ζπκπιεξσζνχλ νη ελφηεηεο 
Α θα Β ηνπ κέξνπο ΗΗ (πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππεξγνιάβν) θαζψο θαη ην κέξνο ΗΗΗ (ιφγνη απνθιεηζκνχ). 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε 
απηήο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο , φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη  ζην άξζξν 22 Α (Λφγνη απνθιεηζκνχ) θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηνπ 
άξζξνπ 23.3 ηεο παξνχζαο,   εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 
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ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ζρεηηθά κε ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 
ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ 
ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 

Άξζξν 31: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

Ζ έγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ κε 
αξηζκφ:……….. Απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ ΚΗΛΚΗ .  

 

 

 

 

Κηιθίο, …/ … / 2018 

Θεσξήζεθε 
Γηεπζπληήο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

πληάρζεθε 

 
 
 
 
 

Παξαγηφο Ησάλλεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 
 
 
 

Κνξθνηίδεο Κσλ/λνο 
Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο 

 

 
Αθνχ εμαληιΪζεθαλ ηα ζΩκαηα ηεο εκεξΪζηαο δηΨηαμεο ιχλεηαη ε ζπλεδξΫαζε. 

 

Γηα ην παξαπΨλσ ζΩκα ζπληΨρηεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξΨθεηαη σο εμΪο: 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεΫ ζηελ ΞεξηθεξεηαθΪ Γηεχζπλζε ΘηιθΫο γηα Ωγθξηζε. 
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30 ΗαλνπαξΫνπ 2018 

 
H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 ΞνγΩιεο ΑλαζηΨζηνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
 
 

 ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο, Γεκνηηθφο  

Πχκβνπινο, ΚΩινο 
 

 
 
 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

ΠνθΫα Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ΚΩινο  

ΑΠΟΤΑ 

 ΠβΩξθνο ΘσλζηαληΫλνο, Γεκνηηθφο 
Πχκβνπινο, ΚΩινο  

  

 Γεψξγηνο ΞεξπεξΫδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, ΚΩινο  

 
 
 
 

 ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Δθπξφζσπνο 

Ππιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ, ΚΩινο  
 
 
 

 
                                                      
i Σίθεται μόνο εφόςον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων. 
ii Από 1-1-2017 τίθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
1. iii Σίθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρίσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρέωςη 

ονομαςτικοποπoίηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
 

30 ΗαλνπαξΫνπ 2018 2018 

 
H Πξφεδξνο ηεο 
ΓΔΤΑ Κηιθίο 

Σα Μέιε Τπνγξαθή 

 ΞνγΩιεο ΑλαζηΨζηνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, Αληηπξφεδξνο 
 

 
 
 

 ΓεκΪηξηνο ΡζαληΨθεο, Γεκνηηθφο  
Πχκβνπινο, ΚΩινο 
 

 

Αλαζηαζηάδνπ 
Διέλε, Γεκνηηθφο 
χκβνπινο, 
Πξφεδξνο 

 
 

ΠνθΫα Καπξνπνχινπ, Δθπξφζσπνο 
Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ΚΩινο  

ΑΠΟΤΑ 

 ΠβΩξθνο ΘσλζηαληΫλνο, Γεκνηηθφο 

Πχκβνπινο, ΚΩινο  
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 Γεψξγηνο ΞεξπεξΫδεο, Δθπξφζσπνο 
Γεκνηψλ, ΚΩινο  

 
 
 
 

 ΘαζθακαλΫδνπ ΝπξαλΫα, Δθπξφζσπνο 

Ππιιφγνπ εξγαδνκΩλσλ, ΚΩινο  
 
 
 

 
 


